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 I. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII SERVICIILOR SOCIALE 
  

Odată cu adoptarea Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale1 se aduc o serie de 
modificări în ceea ce priveşte cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a 
sistemului naţional de asistenţă socială în România. 
 Astfel, sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, 
complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din: 

- sistemul de beneficii de asistenţă socială2;  
- sistemul de servicii sociale3. 

Sunt definite atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale: 
Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii 
privind4: 

o administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, 
o organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. 

 
Contextul judeţean privind dezvoltarea serviciilor sociale 

 La nivelul judeţului principalii furnizori a serviciilor sociale şi a beneficiilor de 
asistenţă socială sunt: Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, Agenţia 
judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, serviciile publice de asistenţă socială de la nivel 
local din mediul rural şi urban, organizaţii neguvernamentale, biserica, alte organizaţii 
publice sau private. Aceste instituţii au demarat proiecte care au dus la dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă socială.  
 Capacitatea acestor structuri de a iniţia şi derula servicii de asistenţă socială este 
diferită de la o comunitate la alta, existând factori economici, politici, sociali, de mediu 
diferiţi care influenţează procesul de dezvoltare. Reţeaua de servicii sociale este distribuită 
inegal la nivelul judeţului Bihor. Există comunităţi care nu oferă nici un serviciu social dar 
oferă beneficii de asistenţă socială. Serviciile sociale au fost dezvoltate în ultimii ani în 
zona urbană şi în cele mai multe cazuri la iniţiativa instituţiilor statului sau a organizaţiilor 
neguvernamentale. Puţine comunităţi din zona rurală au dezvoltat servicii sociale, cu 
personal calificat în domeniul asistenţei sociale. 
 Un amplu proiect de externalizare a unor servicii sociale ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor a fost demarat la începutul anului 2011 prin 
care 13 servicii sociale aparţinând Direcţiei au fost încredinţate spre administrare unor 
furnizori privaţi de servicii sociale pe principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în 
condiţiile legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. 

Prin derularea/implementarea Planului anual de acţiune în domeniul dezvoltării 
serviciilor sociale la nivelul judeţului Bihor (PAA BH 2016), se asigură armonizarea sa cu: 

- Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap5, 
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi adoptată la New-York de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite6, 

                                                
1 Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 decembrie 2011. 
2 Beneficiile de asistenţă socială sunt definite de Art. 7 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale. 
3 O nouă definire şi clasificare a serviciilor sociale în Art.27 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale. 
4 Clasificare conform prevederilor Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale. 
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:RO:PDF 
6 Legea nr. 221/2010, publicată în M.Of. al României, nr. 792 din 26 noiembrie 2010. 
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- Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 
perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-
20167, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014, 

- Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 
persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1175/20058, 

- Strategia naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru 
persoanele vârstnice în perioada 2005-2008 aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 541/20059, 

- Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1826/200510, 

- Ordinul nr. 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale11, 

- Strategia naţională de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie a copilului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 669/200612, 

- Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei 
în familie aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 686/200513, 

- Hotărârea Guvernului nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de 
acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie14, 

- Strategia natională pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in 
familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru 
implementarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea 
fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-201715, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012, 

- Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde16, 

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2002 pentru aprobarea Planului Naţional Anti 
Sărăcie si a Planului de Incluziune Socială (2002-2012)17. 

- Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei copilului la nivelul judeţului Bihor 2012 – 201618.  

 
II. SCOPUL PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE 

  
 Planul anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale elaborat de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, numit în continuare Plan, are în vedere 

                                                
7 Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014, publicată în M.Of. al României, nr. 33 din 15 ianuarie 2015. 
8 Hotărârea Guvernului nr .1175/2005, publicată în M.Of. al României, nr. 919 din 14 octombrie 2005. 
9 Hotărârea Guvernului nr. 541/2005, publicată în M.Of. al României, nr. 541 din 27 iunie 2005. 
10 Hotărârea Guvernului nr. 1.826/2005, publicată în M.Of. al României, nr. 14 din 6 ianuarie 2006. 
11 Ordinul nr. 1313/2011 publicat în M.Of. al României, nr. 477 din 6 iulie 2011. 
12 Hotărârea Guvernului nr.669/2006, publicată în M.Of. al României, nr. 479 din 2 iunie 2006. 
13 Hotărârea Guvernului nr.686/2005 publicată în M.Of. al României, nr. 678 din 28 iulie 2005. 
14 Hotărârea Guvernului nr. 323/2007, publicată în M.Of. nr. 267 din 20 aprilie 2007. 
15 Întocmit în temeiul prevederilor H.G. nr. 1156/2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru 
prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului 
operational pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei 
in familie pentru perioada 2013-2017. 
16 Ordinul nr. 14/2007, publicat în M. Of. al României, nr. 146 din 28 februarie 2007. 
17 Hotărârea Guvernului nr. 829/2002, publicată în M. Of. al României nr. 662 din 6 septembrie 2002. 
18 Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 290/2012. 
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fundamentarea principalelor acţiuni şi activităţi, într-un cadru instituţional coerent, la nivelul 
judeţului Bihor care va fi în măsură – prin acţiunile şi activităţile cuprinse – să satisfacă 
nevoile locale identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure incluziunea socială a 
tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii 
vieţii persoanei. 
 Acţiunile şi activităţile care urmează a fi derulate urmăresc a priori următoarele: 

o furnizarea serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu nevoile locale 
identificate şi cu respectarea drepturilor persoanelor aflate în dificultate aşa 
cum sunt ele definite în legislaţia naţională şi în alte documente 
internaţionale ratificate de România. 

o accesibilizarea serviciilor şi programelor specifice, la nivelul administraţiilor 
publice locale, care prin efectele produse ridică calitatea vieţii persoanelor 
aflate în dificultate.  

o optimizarea la nivelul administraţiilor publice locale a resurselor materiale şi 
a resurselor umane disponibile pentru creşterea calităţii serviciilor sociale. 

o evitarea unor acţiuni şi activităţi concurente în aceeaşi cauză la nivelul 
administraţiilor publice locale – cel puţin în ceea ce priveşte furnizarea de 
servicii sociale. 

o orientarea resurselor disponibile în cel mai eficient mod către susţinerea 
persoanelor aflate în dificultate.  

 
III. Fundamentarea planului anual de acțiune 
Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială în noua lege a 

asistenței sociale impune autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, 
ce-și realizează atribuţiile19 prin serviciile publice de asistenţă socială (DGASPC), să 
elaboreze, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia 
judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale20 și să elaboreze în baza strategiei planul 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului 
județean.  

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraşelor, 
comunelor, realizează atribuţiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 292/2011 prin serviciile 
publice de asistenţă socială (SPAS), respectiv compartimentele funcţionale, de elaborare, 
în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, a strategiei locale de 
dezvoltare a serviciilor sociale și de elaborare a planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local.  

Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute 
în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin.21 

Strategia județeană și planurile anuale de acțiune se elaborarea după consultarea 
furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale 
beneficiarilor. În urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a 
organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor autoritățile administrației publice locale (de la 
nivel județan și de la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor) elaborează planurile anuale 
de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean 
respective consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de 
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, 

                                                
19 Prevăzute la art. 112 alin.3 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr. 
905 din 20 decembrie 2011. 
20 Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului 
pe 2012-2016 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 290 din 21.12.2012. 
21 Conform art. 118 alin. 1 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr. 905 
din 20 decembrie 2011. 
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programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de 
finanţare. Conform preveederilor legale asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate 
de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii 
din partea unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale 
beneficiarilor, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita 
resurselor financiare disponibile.22 

Pentru armonizarea planurilor anuale de acțiune ale autorităților administrației 
publice locale cu strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, autorităţile 
administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, au obligaţia de 
a transmite serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, strategiile locale şi 
planurile anuale de acţiune23, precum şi datele şi informaţiile colectate la nivel local privind 
beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi, precum şi serviciile administrate de aceştia.24 

                                                
22 Conform art. 128 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr. 905 din 20 
decembrie 2011. 
23 Datele comunicate de Primăriile din județ se regăsesc centralizate în Anexa nr. 1 la prezentul document. 
24 Conform art. 115 alin. 2 din Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr. 905 
din 20 decembrie 2011. 
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IV. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean  

Orice serviciu social trebuie să răspundă unei nevoi individuale sau de grup şi să ofere, printr-un suport specializat, soluţionarea 
acesteia. Orice serviciu social trebuie să pornească de la o analiză concretă a nevoii de asistenţă socială. 

 Obiective 
operaţionale Acţiuni Termen Responsabili Indicatori/Rezultate 

a) Înfiinţarea a 2 centre de 
tip rezidenţial pentru 
persoane adulte cu 
handicap; 

2016 DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Două centre de tip rezidenţial 
pentru persoane adulte cu 
handicap înfiinţat. 
Buget estimat:6.669.000 lei 

b) Înfiinţarea unui centru 
de tip respiro pentru 
persoane adulte cu 
handicap; 

2016 DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Un centru de tip respiro 
pentru persoane adulte cu 
handicap; 
Buget estimat:1.112.400 lei 

1.1 Extinderea reţelei de 
servicii sociale la nivel 
judeţean, furnizate 
persoanelor adulte cu 
handicap şi vârstnicilor. 

c) Îndrumare metodologică 
pentru înfiinţarea de 
centre de zi pentru 
persoane adulte cu 
handicap; 

Permanent Comunităţile locale; 
DGASPC Bihor; 
 

Răspunsuri la solicitări de 
sprijin pentru comunităţile 
locale. 

OS.1. Asigurarea furnizări serviciilor sociale în mod diversificat şi echitabil pentru toate categoriile de beneficiari, la nivel 
judeţean. 
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d) Sprijinirea comunităţilor 
locale pentru dezvoltarea 
unor servicii de asistenţă 
la domiciliu, identificarea 
beneficiarilor şi formarea 
personalului de 
specialitate. 

Permanent Comunităţile locale;  
ONG-uri acreditate; 
DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Sprijin metodologic şi 
îndrumare acordate 
comunităţilor locale în 
vederea dezvoltării serviciilor 
de asistenţă la domiciliu şi în 
formarea personalului de 
specialitate. 

1.2 Mediatizarea rezultatelor 
obţinute de DGASPC Bihor 
şi consolidarea imagini 
publice pozitive a sistemului 
de asistenţă socială. 

a) Promovarea serviciilor 
sociale furnizate de 
Direcţie sau de ONG-uri în 
parteneriat cu Direcţia 
care răspund nevoilor 
individuale şi de grup ale 
beneficiarilor; 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
Monitorizare; Serviciul 
management de caz 
pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale, Serviciul 
management de caz 
pentru copil, 
Compartiment de evaluare 
complexă a copilului, 
Purtător de cuvânt, 
Serviciul evaluare 
complexă a persoanelor 
adulte cu handicap, 
Serviciul intervenţie în 
regim de urgenţă, 
Compartiment  prevenire 
marginalizare socială, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile, 
ONG-urile partenere. 

Materiale de presă, 
Conferinţe de presă, pliante, 
prezentări. 
Buget estimat: 3.000 lei/an 

 b) Informarea directă şi 
promptă a solicitanţilor 
privind acordarea 
serviciilor sociale ale 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
comunicare, registratură, 
relaţii cu publicul şi 
evaluare iniţială. 

- Număr persoane care 
solicită informaţii; 
- Număr de reclamaţii 
trimestriale privind activitate 
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Direcţiei. de relaţii cu publicul; 
a) Formarea profesională 
continuă a personalului de 
specialitate în domeniu. 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
Management resurse 
umane, Compartiment 
strategii, programe, 
proiecte şi relaţia cu ONG-
urile. 

Specialiştii implicaţi în 
managementul cazurilor de 
victime ale violenţei în 
familie, victime a traficului de 
persoane vor beneficia de 
cursuri de formare continuă. 
Buget estimat: 20.000 lei/an 

1.3 Îmbunătăţirea calităţii 
servicii sociale adresate 
victimelor violenţei în familie, 
persoanelor victime a 
traficului de persoane. 

b) Conştientizarea la 
nivelul comunităţilor locale 
a problematicilor sociale 
relative la abuzul şi 
neglijarea persoanelor 
adulte; 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul intervenţie în 
regim de urgenţă în 
domeniul asistenţei 
sociale. 

Două campanii anuale la 
nivelul comunităţilor locale. 
Buget estimat: 3.000 lei/an 

a) Promovare serviciilor de 
consiliere, informare şi 
asistenţă la locul de 
muncă pentru persoane cu 
sau fără handicap la 
nivelul municipiilor şi 
oraşelor din judeţ; 

2016 DGASPC Bihor - Serviciul 
management de caz 
pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale, ONG-uri 
partenere. 

Două campanii anuale de 
promovare. 
Buget estimat: 6.000 lei/an 

1.4 Îmbunătăţirea serviciilor 
de sprijin în vederea 
angajării persoanelor cu sau 
fără handicap care provin 
din sistemul de protecţie a 
copilului precum şi a altor 
persoane cu handicap aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă şi a serviciilor de 
sprijin/asistenţă la locul de 
munca a acestora. 

b) Consiliere şi pregătire 
pentru susţinerea 
interviului în vederea 
obţinerii unui loc de 
muncă, pentru persoane 
cu sau fără handicap care 
provin din sistemul de 
protecţie a copilului 
precum şi a altor persoane 
cu handicap aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă; 

Permanent DGASPC Bihor - Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Creşterea cu 20% a 
numărului tinerilor din grupul 
ţintă participanţi la cursurile 
de pregătire pentru 
susţinerea interviului în 
vederea angajării. 
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c) Participarea 
persoanelor la târguri de 
job-uri (Bursa locurilor de 
muncă) la care să fie 
prezenţi invitaţi ai 
reprezentanţilor agenţilor 
economici. 

Anual DGASPC Bihor - Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Cel puţin 20 tineri din grupul 
ţintă participanţi la fiecare 
ediţie a Bursei locurilor de 
muncă. 

d) Acordarea de servicii de 
acompaniament la locul de 
muncă, persoanelor din 
grupul ţintă, în vederea 
acomodării/ păstrării 
locului de muncă; 

Anual DGASPC Bihor - Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale. 

Toţi tinerii din grupul ţintă 
care au fost angajaţi. 

e) Menţinerea 
parteneriatului cu AJOFM 
Bihor pentru creşterea 
şanselor de ocupare şi 
integrare profesională a 
persoanelor cu handicap; 
(posibilitatea realizării unor 
stagii de pregătire 
practică). 

Pe durata 
parteneriatului/ 

reînnoit 

DGASPC Bihor-Serviciul 
management de caz 
pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale, Compartiment 
strategii, programe, 
proiecte şi relaţia cu ONG-
urile, Compartiment 
juridic. 

Un protocol de colaborare 
încheiat între DGASPC Bihor 
şi AJOFM Bihor. 

a) Coordonare şi asistenţă 
metodologică pentru 
înfiinţarea centrelor de zi 
pentru copii la nivelul 
comunităţilor locale din 
judeţ; 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Serviciul 
Monitorizare, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile. 

Răspunsuri la toate 
solicitările formulate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 

1.5 Conştientizarea la nivelul 
autorităţilor administraţiei 
publice locale a 
problematicilor sociale 
privind drepturile copilului 
potrivit nevoilor identificate 
în comunitatea respectivă; 

b) Coordonare şi asistenţă 
metodologică pentru 
înfiinţarea serviciilor de 
prevenire a abuzului şi 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Serviciul 

Răspunsuri la toate 
solicitările formulate de 
autorităţile administraţiei 
publice locale. 
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neglijării copiilor; Monitorizare, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile, 
Serviciul intervenţie în 
regim de urgenţă în 
domeniul asistenţei 
sociale, Purtător de 
cuvânt. 

c) Campanii privind rolul 
comunităţilor locale în 
vederea prevenirii 
abandonului şi a separării 
copilului de familia sa, prin 
acordarea de sprijin 
material şi financiar. 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Serviciul 
Monitorizare, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile, 
Purtător de cuvânt. 

Două campanii anuale de 
prevenire a abandonului la 
nivelul comunităţilor locale. 
Buget estimat: 3.000 lei/an 

1.6 Implementarea Normelor 
metodologice privind modul 
de realizarea obligaţiilor în 
prevenirea şi soluţionarea 
cazurilor de copii părăsiţi în 
unităţi sanitare de 
specialitate obstetrică-
ginecologie şi alte unităţi 
sanitare care oferă servicii 
medicale pentru copii. 

a) Îmbunătăţirea 
capacităţilor parentale ale 
familiilor de plasament 
care fac parte din familia 
extinsă a copilului, prin 
program de tip “Şcoala 
părinţilor”. 

Permanent . 
DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Centrul 
de consiliere pentru părinţi 
şi copii. 

Număr de persoane/ familii, 
rude până la gradul al IV-lea 
inclusiv, pregătite pentru 
îngrijirea, creşterea şi 
educarea copiilor primiţi în 
plasament. 
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1.7 Contribuirea la 
procesului de fundamentare 
a unor acte normative prin 
prezentarea către autorităţile 
centrale de reglementare a 
situaţiilor existente cu care 
se confruntă autorităţile 
locale referitoare la copiii 
care săvârşesc fapte penale 
şi care nu răspund penal. 

a) Întocmirea şi 
comunicare punctelor de 
vedere pe marginea unor 
propuneri de legislaţie 
secundară referitoare la 
situaţia copiilor care 
săvârşesc fapte penale şi 
care nu răspund penal. 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi; 
Serviciul intervenţie în 
regim de urgenţă în 
domeniul asistenţei 
sociale, Compartiment 
juridic. 

Număr de documente 
întocmite şi comunicate. 

a) Pregătirea şi 
participarea tinerilor la 
simularea unor interviuri în 
vederea angajării. 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil. 

Câte o sesiune de simulare 
organizată înaintea fiecărei 
Burse a locurilor de muncă la 
care participă tinerii. 

b) Participarea tinerilor la 
târguri de job-uri (Bursa 
locurilor de muncă) la care 
să fi prezenţi invitaţi ai 
reprezentanţilor agenţilor 
economici 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Serviciul 
management de caz 
pentru adulţi şi 
monitorizare servicii 
sociale, 
Centrul de plasament de 
unde provine tânărul; 

Cel puţin 10 tineri din grupul 
ţintă participanţi la fiecare 
ediţie a Bursei locurilor de 
muncă. 

c) Selectarea beneficiarilor 
acestui tip de servicii; 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, 

10 tineri selectaţi pentru a 
beneficia de servicii în 
centrul înfiinţat. 

1.8 Dezvoltarea unor 
programe de sprijin (oferirea 
unor spaţii de cazare) şi 
servicii sociale în sprijinul 
tinerilor care urmează să 
părăsească sistemul de 
protecţie a copilului. 

d) Consiliere şi îndrumare 
pentru integrarea socio-
profesională a tinerilor 
care urmează să 
părăsească sistemul de 
protecţie; 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil în baza 
parteneriatului cu AJOFM. 

10 tineri care vor beneficia 
de servicii în centrul înfiinţat. 
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e) Facilitarea posibilităţii 
de cazare în campusul 
Universităţii Oradea a 
tinerilor din grupul ţintă 
care urmează cursurile 
universitare; 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil. 

Toţi tinerii care frecventează 
cursurile universitare sunt 
cazaţi în campus. 

f) Identificarea fondurilor 
nerambursabile naţionale/ 
internaţionale necesare 
implementării măsurilor de 
sprijin a tinerilor care 
urmează să părăsească 
sistemul de protecţie a 
copilului; 

Anual DGASPC Bihor-Manager 
public, Compartiment 
strategii, programe, 
proiecte şi relaţia cu ONG-
urile. 

Un proiect de finanţare 
naţionala/internaţională 
identificat în care DGASPC 
Bihor să fie eligibilă în nume 
propriu sau în parteneriat. 

a) Realocare de resurse 
materiale proprii conform 
nevoilor de monitorizare a 
reţelei de asistenţi 
maternali profesionişti. 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general adjunct economic, 
Director general adjunct, 
Serviciul management de 
caz pentru copil. 

Creşterea cu 10% a gradului 
de realizare a activităţi de 
evaluare a situaţiei copilului 
şi a activităţii AMP. 

b) Identificarea unor familii 
de plasament care sa 
asigure îngrijirea aceluiaşi 
copil pentru o perioadă 
mai lungă de timp; 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general adjunct, Serviciul 
management de caz 
pentru copil. 

5 familii identificate anual. 

1.9 Gestionarea eficientă şi 
profesionalizarea reţelei de 
asistenţi maternali 
profesionişti la nivelul 
judeţului. 

c) Asigurarea prin 
intermediul asistenţei 
maternale a unor servicii 
profesioniste de îngrijire a 
copilului, pe perioade mai 
scurte de timp prin 
clarificarea situaţiei 
juridice a copiilor pentru 
adopţie sau reintegrare în 
familie; 

Permanent DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil, Serviciul 
resurse umane. 

Scăderea cu 10% a 
perioadei medii în care un 
copil se află în îngrijirea unui 
asistent maternal 
profesionist. 
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d) Reducerea numărului 
mare de copii aflaţi în 
asistenţă maternală care 
revin spre monitorizare 
unui asistent social 
(manager de caz); 

Anual DGASPC Bihor-Director 
general şi adjuncţi, 
Serviciul management de 
caz pentru copil. 

Încadrarea în standardul de 
personal stabilite conform 
legislaţiei în vigoare. 

a) Clarificarea situaţiei 
juridice a copiilor pentru 
adopţie. 

Permanent DGASPC Bihor-serviciul 
management de caz 
pentru copil, 
Compartiment adopţii. 

65 copii cu situaţia juridică 
clarificată anual. 

b) Identificarea familiilor 
potenţial adoptatoare care 
să vină în întâmpinarea 
nevoilor copilului adoptabil 
şi să acţioneze în interesul 
acestuia. 

Permanent DGASPC Bihor-
Compartiment adopţii. 

45 familii potenţial 
adoptatoare identificate 
anual. 

c) Campanii de 
sensibilizare şi informare a 
opiniei publice cu privire la 
procedura adopţiei (Ziua 
adopţiei) 

Anual DGASPC Bihor-
Compartiment adopţii, 
Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi 
relaţia cu ONG-urile. 

1 campanie anuală de 
sensibilizare şi informare. 
Buget estimat: 2.500 lei/an 

1.10 Îmbunătăţirea serviciilor 
de adopţie şi post-adopţie 
prin creşterea numărului de 
copii, în adopţie naţională, 
care provin din sistemul 
public şi privat de protecţie. 

d) Participarea 
specialiştilor din domeniu 
la dezbaterile organizate 
de O.R.A în vederea 
implementării unitare a 
prevederilor legislative 
specifice. 

Anual DGASPC Bihor-
Compartiment adopţii. 

Număr de participări anuale 
la evenimente specifice. 
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a) Informarea şi 
îndrumarea solicitanţilor 
către instituţii care oferă 
servicii privind accesarea 
unui loc de munca, servicii 
de sănătate, de educaţie, 
de prestaţii sociale, sau 
alte servicii publice de 
stricta necesitate, cum 
sunt (energie electrică, 
apă, termoficare etc.); 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
comunicare, registratură, 
relaţii cu publicul şi 
evaluare iniţială, 
Compartiment prevenire 
marginalizare socială. 

Număr de solicitări ale 
persoanelor. 

1.11 Asigurarea permanentă 
a unor acţiuni de intervenţie 
inter-instituţională pentru 
persoanele vulnerabile în 
vederea combaterii 
marginalizării sociale, în 
scopul accesării unor servicii 
specializate. 

b) Contactarea şi 
medierea între solicitant şi 
instituţia abilitată în oferire 
serviciul respectiv; 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
comunicare, registratură, 
relaţii cu publicul şi 
evaluare iniţială, 
Compartiment prevenire 
marginalizare socială. 

Număr de intervenţii către 
alte instituţii. 
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 Planificarea resurselor umane are în vedere situaţiile viitoare şi pronosticarea, pe cât posibil, a măsurilor ce trebuie luate pentru a 
satisface cerinţele de competenţă şi de încadrare cu personal, gestionând cererea şi oferta de forţă de muncă şi reducând la minimum 
riscul surplusului sau lipsei de competenţe relevante. 
 

Obiective operaţionale Acţiuni Termen Responsabili Indicatori/Rezultate 
2.1 Utilizarea eficientă a 
fondurilor prevăzute în buget 
pentru formarea profesională 
preponderent pentru personalul 
de specialitate al instituţiei. 

a) Participarea personalului de 
specialitate din DAGSPC la 
cursuri de formare continuă şi 
perfecţionare; 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane. 

Toţi angajaţii participanţi 
vor fi certificaţi cu 
competenţe în domeniu. 
Buget estimat: 421.200 
lei 

2.2 Gestionarea eficientă a 
resursei umane din structurile 
specializate ale Direcţiei în 
activitatea de fundamentare, 
atragere şi implementare de 
proiecte din fonduri 
nerambursabile. 

a) Identificarea şi desemnarea 
unor specialişti din structurile 
Direcţiei ca membrii în echipa 
de fundamentare şi redactare a 
cererilor de finanţare din fonduri 
nerambursabile. 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Compartiment 
strategii, programe, 
proiecte şi relaţia cu 
ONG-urile. 

Desemnarea 
persoanelor conform 
procedurii de lucru. 

2.3 Reducerea cheltuielilor cu 
formarea profesională prin 
utilizarea formatorilor proprii ai 
DGASPC Bihor în domeniile de 
competenţă specifice şi prin 
încheiere de parteneriate pentru 
formarea profesională a 
angajaţilor. 

a) Organizarea trimestrial a unor 
cursuri de formare continuă în 
diverse domenii de activitate 
conform planului anual de 
formare profesională a 
angajaţilor. 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane. 

Patru cursuri anuale 
organizate pentru 
diverse categorii 
profesionale. 

OS.2. Planificarea strategică a resurselor umane a D.G.A.S.P.C. Bihor care să permită instituţiei să-şi îndeplinească 
obiectivele asigurându-se de existenţa capacităţilor necesare în cadrul ei. 
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b) Organizarea de cursuri de 
formare şi perfecţionare pentru 
asistenţii maternali profesionişti 
angajaţi ai DGASPC Bihor. 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Formatorii proprii 
acreditaţi. 

Toţi AMP vor fi certificaţi 
pentru competenţele 
dobândite în urma 
evaluărilor. 
Buget estimat: 534.800 
lei 

a) Identificarea mijloacelor de 
motivare personala a angajaţilor 
pentru reducerea migraţiei forţei 
de muncă şi creşterea gradului 
de implicare personală. 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane. 

Mijloace de motivare a 
angajaţilor propuse 
conducerii. 

2.4 Creşterea calităţii actului 
administrativ către beneficiari 
prin susţinerea şi motivarea 
angajaţilor în obţinerea de 
performanţă profesională. 

b) Evaluarea obiectivă a 
activităţii angajaţilor pe baza 
performanţelor individuale 
realizate conform grilei de 
evaluare. 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Şefii de servicii/ 
birouri/Centre. 

Rapoartele anuale de 
evaluare a angajaţilor. 

 c) Propuneri de avansare a 
angajaţilor în condiţiile legislaţiei 
în vigoare. 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Şefii de servicii/ 
birouri/Centre. 

Propuneri de avansare 
aprobate. 
Buget estimat: 472.983 
lei 

2.5 Armonizarea şi corelarea 
fişelor de post pe categorii 
profesionale în conformitate cu 
legislaţi şi standardele 
ocupaţionale în vigoare. 

a) Completarea fişei de post 
cadru cu atribuţii specifice 
stabilite pentru fiecare post. 

Anual DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Şefii de servicii/ 
birouri/Centre. 

Toate fişele de post sunt 
completate şi actualizate. 
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b) Actualizarea permanentă a 
fişelor de post în funcţie de 
modificările legislative ce 
intervin în domeniul de 
activitate. 

Permanent DGASPC Bihor-Serviciul 
management resurse 
umane, Compartiment 
juridic, Şefii de servicii/ 
birouri/Centre. 

Toate fişele de post sunt 
completate şi actualizate. 
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 Dezvoltarea instituţională are la bază principiile răspunderii şi responsabilităţii pentru serviciile oferite realizate prin stabilirea de 
standarde de calitate pentru servicii proprii şi prin asigurarea de transparenţă administrativă şi coerenţă în aplicarea legii şi practicilor 
administrative. 
 

Obiective operaţionale Acţiuni Termen Responsabili Indicatori/ 
Rezultate 

a) Actualizarea acreditărilor 
pentru serviciile sociale existente 
şi în cazul apariţiei unor noi 
segmente de servicii sociale 
obţinerea acreditării; 

Anual DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Şefii de servicii/birouri. 

Toate serviciile 
sociale oferite de 
DGASPC 
acreditate. 

b) Verificarea respectării 
standardelor de calitate a 
serviciilor sociale furnizate 
beneficiarilor de către 
compartimentele specializate din 
cadrul Direcţiei; 

Anual DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Biroul managementul 
calităţii serviciilor sociale şi control 
intern, Şefii de servicii/birouri. 

Rapoarte anuale. 
Recomandări 
către Inspecţia 
Socială. 

c) Monitorizarea şi controlul 
respectării drepturilor 
beneficiarilor, concretizat în 
analiza tuturor petiţiilor şi 
sesizărilor; 

Permanent DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Manager public, Şefi de 
servicii/birouri, Serviciul comunicare, 
registratură, relaţii cu publicul şi 
evaluare iniţială. 

Raport trimestrial 
al soluţionării 
sesizărilor şi 
petiţiilor. 

3.1 Implementare şi 
respectarea standardelor 
de calitate minime 
obligatorii pentru toate 
categoriile de beneficiari 
de servicii sociale oferite 
de DGASPC Bihor. 

d) Evaluarea/verificarea situaţiilor 
sesizate privind disciplina muncii, 
analiza acestora şi propunerea de 
soluţii pentru remedierea 
situaţiilor confirmate; 

Permanent DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Serviciul management 
resurse umane, Compartiment 
juridic. 

Raport pentru 
fiecare caz 
semnalat. 

OS.3. Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor. 
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a) Stabilirea obiectivelor specifice 
ale controlului intern, astfel încât 
acestea sa fie adecvate, 
cuprinzătoare, rezonabile şi 
integrate misiunii instituţiei; 

Anual DGASPC Bihor-Structura constituită 
(compartiment/birou) la nivelul 
Direcţiei, Şefii de servicii/birouri. 

Planul anual de 
acţiune specific 
controlului intern/ 
managerial. 

3.2 Implementarea 
sistemului de control 
intern/ managerial la 
nivelul DGASPC Bihor. 

b) Analiza riscurilor legate de 
desfăşurarea activităţilor Direcţiei 
şi  elaborarea de planuri 
corespunzătoare în direcţia 
limitării posibilelor consecinţe ale 
acestor riscuri. 

Anual DGASPC Bihor-Persoanele 
desemnate cu actualizarea 
Registrului de riscuri. 

Registrul de 
riscuri actualizat. 

a) Susţinerea ONG-urilor în 
dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale oferite copiilor, 
familiei, persoanelor cu handicap, 
persoanelor vârstnice. 

Permanent DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi monitorizare 
servicii sociale, Compartiment 
strategii, programe, proiecte şi relaţia 
cu ONG-urile, SPAS-urile locale, 
ONG-uri. 

Număr anual de 
parteneriate/ 
convenţii de 
colaborare 
încheiate. 

3.3 Iniţierea şi continuarea 
parteneriatelor cu 
organizaţii private şi 
publice în scopul 
diversificării şi îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor sociale 
adresate beneficiarilor. 

b) Iniţierea de parteneriate cu 
ONG-uri acreditate ca furnizor de 
servicii sociale în vederea 
accesării fondurilor 
nerambursabile în scopul creşterii 
calităţii serviciilor acordate 
beneficiarilor. 

Permanent DGASPC Bihor - Manager public, 
Compartiment strategii, programe, 
proiecte şi relaţia cu ONG-urile, 
SPAS-urile locale, ONG-uri. 

Număr anual de 
parteneriate/ 
convenţii de 
colaborare 
încheiate în acest 
sens. 
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a) Elaborarea de propuneri de 
modificare a unor acte normative, 
cu ocazia lansării în dezbatere 
publică, privind:  
a1-legea salarizării unice a 
personalului bugetar, 
a2-finanţarea centrelor 
rezidenţiale pentru persoane 
vârstnice să se realizeze şi din 
surse de la bugetul de stat în 
conformitate cu standardul de 
cost25,  
a3-creşterea cotei de combustibil 
alocat parcului auto pentru a 
acoperi nevoile de deplasare în 
vederea monitorizării cazurilor 
sociale. 

Permanent DGASPC Bihor-Director general 
adjunct, Director general adjunct 
economic, Manager public, Serviciul 
management de caz pentru adulţi şi 
monitorizare servicii sociale, 
Compartiment juridic, Serviciul 
management resurse umane. 

Număr de 
propuneri/ 
dezbatere publică 
privind modificări 
legislative în 
cauză. 

b) Schimbarea centralelor termice 
cu combustibil lichid sau gaz cu 
centrale termice cu combustibil 
solid sau energie regenerabilă în 
centrele rezidenţiale. 

2016 DGASPC Bihor - Director general 
adjunct economic, Biroul achiziţii 
publice şi contractare servicii sociale, 
Serviciul Administrativ, patrimoniu şi 
deservire. 

Centrale termice 
cu combustibil 
solid în toate 
centrele 
rezidenţiale. 
Buget estimat: 
6.988.223 lei 

3.4 Identificarea unor 
variante fezabile de 
eficientizare a cheltuielilor 
bugetare păstrând însă 
calitatea serviciilor sociale 
oferite beneficiarilor. 

c) Reabilitarea centrelor 
rezidenţiale incluzând şi 
reabilitarea termică a clădirilor. 

2016 DGASPC Bihor - Director general 
adjunct economic, Biroul achiziţii 
publice şi contractare servicii sociale, 
Serviciul Administrativ, patrimoniu şi 
deservire. 

Toate centrele 
rezidenţiale 
reabilitate din 
punct de vedere 
termic. 
Buget estimat: 
4.950.000 lei 

                                                
25 Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în M.Of. al României nr.25 din 13 ianuarie 2010.  
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a) Organizarea de întâlniri 
semestrial cu reprezentanţi ai 
comunităţilor locale pentru 
corelarea procedurilor de lucru 
dintre acestea şi activitatea 
Direcţiei şi diseminarea 
informaţiilor relevante; 

Semestrial DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Manager public, Serviciul 
monitorizare, Compartiment strategii, 
programe, proiecte şi relaţia cu 
ONG-urile, Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi monitorizare 
servicii sociale, Serviciul 
management de caz pentru copil, 
Compartiment prevenire 
marginalizare socială, SPAS-urile de 
la nivelul comunităţilor locale. 

Două întâlniri 
anuale cu 
reprezentanţii 
comunităţilor 
locale din 
domeniul social. 

3.5 Asigurarea coordonării 
metodologice a serviciilor 
publice de asistenţă 
socială de la nivelul 
comunităţilor locale în 
aspectele legate de 
furnizarea de servicii 
sociale tuturor categoriilor 
de beneficiari. 

b) Sprijin metodologic şi de 
specialitate pentru dezvoltarea şi 
diversificarea serviciilor sociale la 
nivel local, prioritare fiind:  
b1-inventarierea serviciilor sociale 
acreditate şi funcţionale publice şi 
private la nivelul fiecărei 
comunităţi locale; 
b2-înfiinţarea de servicii sociale 
specializate/ de recuperare 
educaţională pentru copii cu 
dizabilităţi şi de servicii sociale 
specializate pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi; 
b3-înfiinţarea de centre de 
zi/creşe la nivelul comunităţilor 
locale în funcţie de nevoile 
identificate; 
b4-identificarea nevoilor de 
servicii sociale, în baza unor studii 
şi analize realizate la nivel local, 
în scopul fundamentării 
strategiilor şi planurilor de acţiune 

Permanent DGASPC Bihor-Director general şi 
adjuncţi, Serviciul management de 
caz pentru adulţi şi monitorizare 
servicii sociale, Serviciul 
management de caz pentru copil, 
Compartiment prevenire 
marginalizare socială, SPAS-urile de 
la nivelul comunităţilor locale. 

Număr de 
răspunsuri la 
solicitările 
exprimate. 
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locale. 
a) Identificarea, redactarea şi 
depunerea cererilor de finanţare 
nerambursabilă în vederea 
dezvoltării serviciilor sociale 
oferite de Direcţie ca solicitant 
eligibil în nume propriu sau ca 
partener. 

Anual DGASPC Bihor - Compartiment 
strategii, programe, proiecte şi relaţia 
cu ONG-urile, SPAS-urile la nivelul 
comunităţilor locale, ONG-urile în 
domeniu, alte instituţii publice. 

- Număr de cereri 
de finanţare 
depuse; 
- Număr de 
parteneriate 
încheiate în acest 
sens. 

3.6 Creşterea calităţii 
serviciilor oferite prin 
identificarea şi accesarea 
de finanţări 
nerambursabile în 
conformitate cu nevoile 
specifice identificate la 
nivel instituţional. c) Identificarea, redactarea şi 

depunerea cererilor de finanţare 
nerambursabilă pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii prin 
modernizare, reabilitare, extindere 
şi dotare a structurilor Direcţiei ca 
solicitant eligibil în nume propriu 
sau ca partener. 

2016 DGASPC Bihor - Compartiment 
strategii, programe, proiecte şi relaţia 
cu ONG-urile, SPAS-urile la nivelul 
comunităţilor locale, ONG-urile în 
domeniu, alte instituţii publice. 

- Număr de cereri 
de finanţare 
depuse; 
- Număr de 
parteneriate 
încheiate în acest 
sens. 

 
 
 
 
Notă:  
Fondurile necesare pentru susţinerea acţiunilor în vederea realizării obiectivelor operaţionale propuse vor fi prevăzute în proiectul anual 
de buget al instituţiei. 
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Programul anual al achiziţiilor publice – contractare servicii sociale specializate 
 
 

Nr. 
ctr. 

Denumire produse/ 
Denumire serviciu/Tema 
lucrării 
  
  

Tip contract 
(furnizare/ 
servicii/ 
lucrări) 

Valoarea 
estimată 
(euro fără 

TVA) 

Valoarea 
estimata  
(Lei fără  

TVA) 
  

Procedura  
de 

achiziţie 
utilizata 

  

Data 
estimata 
pentru 

începerea 
procedurii 

Data estimata 
pentru 

finalizarea 
procedurii 

1. Servicii sociale pentru persoane 
cu handicap la Ap 1, Ap 2, Ap 
3,Ap 4, Ap 5, Casa Frankfurt, 
Casa Franz Max si Casa 
Sacuieni 

servicii   
816.258 

  

3.695.201 Licitatie 
deschisa 

  Ianuarie 
  

2016 

Martie 
  

2016 

2. Servicii sociale pentru persoane 
cu handicap la C.R.R.P.H.Tinca 

servicii 742024 3329460 Dialog 
competitiv 

 Aprilie 
  

2016 

 Octombrie 
  

2016 

3. Servicii sociale pentru persoane 
cu handicap la C.S. Ciutelec 

servicii 1232360 5529600 Dialog 
competitiv 

 Aprilie 
  

2016 

 Octombrie 
  

2016 

4. Servicii sociale pentru persoane 
cu handicap la 
C.R.R.P.H.Cighid 

servicii 883352 3963600 Dialog 
competitiv 

 Aprilie 
  

2016 

 Octombrie 
  

2016 

5. Servicii sociale pentru persoane 
cu handicap la C.R.C.D. Oradea 

servicii 231068 1036800 Dialog 
competitiv 

 Aprilie 
  

2016 

 Octombrie 
  

2016 
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1. Categorii de beneficiari: 
 Copii în sistemul de protecţie: 1858 
 Adulţi în sistemul de protecţie:   357 
 Beneficiari servicii de sprijin şi consiliere pentru adulţi şi copii: 559 
 Persoane cu handicap neinstituţionalizate         Copii:     997 
        Adulţi: 19038 
 Beneficiari în serviciile externalizate (14 servicii)          Copii:  122  
                 Adulţi:   299 

                                       TOTAL BNEFICIARI: 23230    
2. Servicii sociale existente: 

 Servicii de tip rezidenţial pentru copii 
 Servicii de tip familial pentru copii 
 Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 
 Echipa mobilă de asistenţă socială la domiciliu pentru copii cu dizabilităţi aflaţi în familii 
 Serviciul Adopţii 
 Servicii intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale 
 Servicii de integrare socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie 
 Servicii de tip rezidenţial pentru adulţi 
 Servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap 
 Servicii de integrare socio-profesională pentru persoane adulte cu handicap 
 Servicii de consiliere şi sprijin pentru adulţi şi copii 

3. Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: conform obiectivelor din Strategie (vezi mai sus). 
4. Servicii sociale care urmează a fi contractate din fonduri publice: conform Planului anual de achiziții (vezi mai sus). 
5. Bugetul estimat:                                              130 560 000 lei   
6. Surse de finanţare: 

1. Bugetul de stat:                               129 640 000 lei  
2. Bugetul judeţean:         920 000 lei 
3. Bugetul local:                                    _________ 
4. Donaţii:                                              _________ 
5. Sponsorizări:                      553 000 lei 
6. Contribuţii ale persoanelor fizice:    ________ 
7. Contribuţii ale persoanelor juridice: ________ 
8. Contribuţii ale beneficiarilor de servicii specializate: ________ 
9. Finanţare din fonduri nerambursabile post-aderare: 780 000 lei 
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V. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE 
 

Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile administraţiei publice locale, în 
conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin. 

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei reprezintă activităţi de maximă importanţă care generează Planul anual de 
acţiune adaptat necesităților și provocărilor cărora Direcția trebuie să le facă faţă în contextul evoluției problematicii socialului la nivelul 
comunităţilor, de evoluţia nevoilor beneficiarilor şi a numărului acestora, de modificări legislative în domeniu. 

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei, respectiv a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean vor fi asigurate de către Direcţie prin serviciile de specialitate proprii, în 
colaborare cu partenerii Direcției, şi constau, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor operaţionale proprii. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planurilor de acţiune ale organismelor neguvernamentale vor fi asigurate 
de către acestea în vederea atingerii obiectivelor proprii. 
 
 
 
 

Cu mulţumiri tuturor celor care au participat, 
în orice mod, la realizarea acestui document. 

 
 

Director general, 
Jr. Puia Lucian-Călin
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ANEXA 1 
 
 
 
 
 
 
 

Planuri anuale de acţiune ale administrațiilor publice locale 
 

precum şi 
 

datele centralizate de la nivelul administraţiilor publice locale 
 

aşa cum au fost ele comunicate de către Primării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nivelul administraţiilor publice locale din judeţul Bihor, în cadrul celor 101 primării 

din judeţ, în urma solicitării unor date relevante pentru fundamentarea panului anual de 

dezvoltare a serviciilor sociale, în temeiul Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, ca 

urmare a prelucrării informaţiilor furnizate de către un număr de 67 din 101 primării, în 

urma centralizării datelor, situaţia se prezintă astfel: 
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Primăria Abram* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 293 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 85 
 - persoană cu handicap: 92 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 20 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 40 
                            Total beneficiari: 530 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 25800 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:25800 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 25800 – lei 
 

PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI ABRAM 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

                     
Acţiuni/Măsuri 

Responsabi
l Termene      

Rezultat
e 

1.

Dezvoltare
a 
serviciilor 
sociale cu 
caracter 
primar 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială 
privind evaluarea iniţială a 
nevoilor sociale individuale, 
familiale şi de grup. 
Identificarea şi utilizarea unor 

primăria anual 

furnizarea 
de servicii de 
calitate 
creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 

2.

Dezvoltare
a activităţii 
de 
informare 
asupra 
drepturilor 
şi 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială 
pentru a putea desfăşura o 
activitate de informare 
performantă. 

primăria permanent 

Creşterea 
gradului de 
accesibilitate 
la serviciile 
sociale 

3.

Dezvoltare
a 
serviciilor 
destinate 
persoanel
or cu 
handicap 

Angajarea de personal 
specializat preferabil din 
familia persoanei cu handicap; 
Formarea şi specializarea 
continuă a acestora;  
Monitorizarea asistenţilor 
personali permanent, 

 
Primăria 

 
Medicii  

de familie 
 

familia 

permanent 

creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 
cu handicap 
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4.

Prevenirea 
marginalizăr
ii sociale 

Identificarea persoanelor 
aflate în situaţii de criză; 
Luarea în evidenţă şi 
acordarea beneficiilor sociale ; 
Ameliorarea stării de sănătate 
a familiilor aflate în dificultate 
prin campanii de 
conştientizare şi consiliere 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii  

de familie 

Permanent 

Realizarea 
unei baze de 
date 
referitoare la 
persoanele 
aflate în 
dificultate 
sau situaţii 
de risc 
Ameliorarea 
condiţiilor de 
viaţă a 
categoriilor 
vulnerabile şi 
defavorizate 

5.

Protecţia 
şi 
promovare
a 
drepturilor 
copilului 

Responsabilizarea familiei 
pentru creşterea , îngrijirea şi 
educarea propriilor copii; 
Identificarea şi evaluarea 
situaţiei familiilor aflate în risc 
de abandon al copilului; 
Informarea şi consilierea 
familiilor aflate în situaţia de 
abandon al copilului, 
prevenirea comportamentelor 
abuzive ale părinţilor şi a 
violenţei în familie 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii de 

familie 

Permanent 

Realizarea 
unei baze de 
date 
funcţională şi 
eficientă 
Creşterea 
accesibilităţii 
la serviciile şi 
prestaţiile 
sociale 
destinate 
menţinerii  

    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Abram 
 
Primăria Abrămuţ* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 450 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 35 
 - asistent personal: 12 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 6 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 12 
                            Total beneficiari: 515 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu primar de informare-consiliere şi asistenţă socială pt persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 245500 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:245500 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
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                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 245500 - lei 
 

PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

                     
Acţiuni/Măsuri Responsabil Termene      

Rezultat
e 

1 

Dezvoltarea 
serviciilor 
sociale cu 
caracter primar 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială 
privind evaluarea iniţială a 
nevoilor sociale individuale, 
familiale şi de grup. 
Identificarea şi utilizarea unor 
indicatori de evaluare a nevoilor 
comunităţii prin realizarea de 
studii, cercetări, întâlniri 
tematice, dezbateri 

primăria anual 

furnizarea 
de servicii de 
calitate 
creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 
asistate 

2 

Dezvoltarea 
activităţii de 
informare 
asupra 
drepturilor şi 
obligaţiilor 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială 
pentru a putea desfăşura o 
activitate de informare 
performantă. 

primăria permanen
t 

Creşterea 
gradului de 
accesibilitate 
la serviciile 
sociale 

3 

Dezvoltarea 
serviciilor 
destinate 
persoanelor cu 
handicap 

Angajarea de personal 
specializat preferabil din familia 
persoanei cu handicap; 
Formarea şi specializarea 
continuă a acestora;  
Monitorizarea asistenţilor 
personali permanent, 
Îndrumarea familiilor persoanei 
cu handicap cu privire la 
drepturile şi obligaţiile pe care le 
au faţă de persoana bolnavă 

 
Primăria 

 
Medicii  

de familie 
 

familia 
 
 
 
 
 
 
 

permanen
t 

creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 
cu handicap 
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4 

Prevenirea 
marginalizării 
sociale 

Identificarea persoanelor aflate 
în situaţii de criză; 
Luarea în evidenţă şi acordarea 
beneficiilor sociale ; 
Ameliorarea stării de sănătate a 
familiilor aflate în dificultate prin 
campanii de conştientizare şi 
consiliere 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii  

de familie 

Permane
nt 

Realizarea 
unei baze de 
date 
referitoare la 
persoanele 
aflate în 
dificultate 
sau situaţii 
de risc 
Ameliorarea 
condiţiilor de 
viaţă a 
categoriilor 
vulnerabile şi 
defavorizate 

5 

Protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Responsabilizarea familiei 
pentru creşterea , îngrijirea şi 
educarea propriilor copii; 
Identificarea şi evaluarea 
situaţiei familiilor aflate în risc de 
abandon al copilului; 
Informarea şi consilierea 
familiilor aflate în situaţia de 
abandon al copilului, prevenirea 
comportamentelor abuzive ale 
părinţilor şi a violenţei în familie 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii de 

familie 

Permane
nt 

Realizarea 
unei baze de 
date 
funcţională şi 
eficientă 
Creşterea 
accesibilităţii 
la serviciile şi 
prestaţiile 
sociale 
destinate 
menţinerii 
copilului în 
familie 
 

 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Abrămuţ 
 
Primăria Aleşd* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - persoane vârstnice: 620 
 - copii din comunitatea de romi: 150 
 - persoane cu dizabilităţi: 85 
 - persoane adulte din comunitatea de romi: 400 
 - persoane aflate în situaţie de risc social sau de altă natură: 40 
                            Total beneficiari: 1295 
 
Servicii sociale existente: 
 - Centru de zi pentru persoane vârstnice 
 - Centru multifuncţional Cartier Obor 
 - Centru de îngrijire pentru copii 
 - Serviciu de consiliere şi informare pentru persoane defavorizate 
 - Cantină socială 
 - Creşă de cartier 
  Număr servicii existente: 6 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
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Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE DIN CADRUL SPAS ALEŞD 
PENTRU ANUL 2016 

 
 Odată cu adoptarea Legii nr.292/2011, legea asistenţei sociale1 se aduc o serie de 
modificări în ceea ce priveşte cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului 
naţional de asistenţă socială în România. 
 Astfel sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, 
complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din: 
sistemul de beneficii de asistenţă socială2 
sistemul de servicii sociale3 
Sunt definite atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale: Pentru asigurarea aplicării 
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile 
administraţiei publice locale au atribuţii privind: administrarea şi acordarea de beneficii de 
asistenţă socială, organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale. 

Scopul planului anual de acţiune: 
Planul anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale elaborat de SPAS Aleşd, numit în 
continuare Plan, are în vedere fundamentarea principalelor acţiuni şi activităţi, într-un cadru 
instituţional coerent, la nivelul oraşului Aleşd, care va fi în măsură prin acţiuni şi activităţi 
cuprinse, să satisfacă nevoile locale identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure 
incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum şi să contribuie la 
creşterea calităţii vieţii persoanei. 
 Acţiunile şi activităţile care urmează a fi derulate urmăresc a prioritiza următoarele: 
furnizarea serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu nevoile locale identificate şi cu 
respectarea drepturilor persoanelor aflate în dificultate aşa cum sunt ele definite de legislaţia 
naţională şi în alte documente internaţionale ratificate de România 
acesibillizarea serviciilor şi programelor specifice, la nivelul administraţiilor publice locale, care 
prin efectele produse ridică calitatea vieţii persoanelor aflate în dificultate 
optimizarea la nivelul administraţiei publice locale a resurselor materiale şi a resurselor umane 
disponibile pentru creşterea calităţii serviciilor sociale 
evitarea unor acţiuni şi activităţi concurente în aceeaşi cauză la nivelul administraţiei publice 
locale cel puţin în ceea ce priveşte furnizarea de servici sociale 

                                                
1 Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of.al României nr.905 din 20 decembrie 2011 
2 Beneficiile de asistenţă socială sunt definite de art.7 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale 
3 O nouă definiţie şi clasificare a serviciilor sociale în art.27 din Legea 292/2011 asistenţei sociale 
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orientarea resurselor disponibile în cel mai eficient mod către susţinerea persoanelor aflate în 
dificultate 

Fundamentarea planului anual de acţiune: 
Construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială în noua lege a asistenţei 
sociale impune autorităţilor administraţiei publice locale, ce-şi realizează atribuţiile prin sevicii 
publice de asistenţă socială, să elaboreze în concordanţă cu strategia naţională, strategia 
judeţeană şi nevoile locale identificate, şi să elaboreze în baza strategiei planul anual de 
acţiune privind serviciile sociale. 
 Autorităţile admnistraţiei publice locale de la nivelul oraşului Aleşd realizează atribuţiile 
prevăzute la art.112 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, prin serviciile publice de asistenţă 
socială (SPAS), respectiv compartimentele din aparatul de  specialitate al primarului,  de 
elaborare în concordanţă cu strategia naţională şi nevoile locale identificate a strategiei locale 
de dezvoltare a serviciilor sociale şi de elaborare a planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local. 
 Planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului de care aparţin4 
Strategia locală şi planurile anuale de acţiune se elaborează după consultarea furnizorilor 
publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale, şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor. 
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, administrate şi finanţate din bugetul 
local/judeţean, cuprind date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse spre înfiinţare, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, buget estimat şi sursele de finanţare. 
 Conform prevederilor legale asistenţa socială se finanţează din fonduri alocate de la 
bugetul de stat, de la bugetele locale, din donaţii, sponsorizări sau din alte contribuţii din partea 
unor persoane fizice ori juridice din ţară şi din străinătate, din contribuţii ale beneficiarilor 
precum şi din alte surse cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare 
disponibile5 
 Pentru armonizarea planurilor anuale de acţiune ale autorităţilor administraţiei publice 
locale cu strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia transmiterii serviciuli public de asistenţă socială de la nivel judeţean, 
strategia locală şi planurile anuale de acţiune, precum şi datele şi informaţiile colectate la nivel 
local privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi, precum şi serviciile administrate de aceştia6 

Obiectiv general 
  Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul 
localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea 
calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii 
oraşului Aleşd. 
 Obiective specifice 
La nivelul oraşului Aleşd au fost identificate următoaele grupuri ţintă (categorii de  beneficiari) 
după cum urmează: 
A.  Copii şi familii aflate în dificultate;

                                                
4 Conform art.118 alin.1 din Legea 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 
decembrie 2011 
5 Conform art.128 din Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 
decembrie 2011 
6 Conform art.15 alin2 din Legea 292/2011 asistenţei sociale, publicată în M.Of. al României nr.905 din 20 
decembrie 2011 
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B.  Persoane vârstnice; 
C.  Persoane cu handicap; 
D.  Persoane defavorizate de etnie romă; 
E.  Alte persoane în situaţii de risc social    
 
Obiectiv specific 1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe plan local 
Obiectiv specific 2 Dezvoltarea şi înfiinţarea de noi servicii sociale pentru categoriile defavorizate.  
Obiectiv specific 3. Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la beneficii şi servicii sociale 
 

Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Aleşd pentru anul 2016 
 

 
Nr. 
crt 

Obiective 
specifice 

Obiective 
operaţionale 

Acţiuni desfăşurate Finanţare Indicatori Termen de 
realizare 

Răspunde 

1.1.Identificarea 
problematicii sociale 
existente pe plan local 
prin analiza nevoilor 
sociale şi a situaţiilor de 
vulnerabilitate a 
beneficiarilor de servicii 
sociale 

a) analiza şi 
înregistrarea cererilor 
de servicii sociale în 
vederea stabilirii clare 
a nevoilor sociale 
existente 
b) adaptarea 
serviciilor sociale la 
tipurile de beneficiari 
şi situaţiile 
vulnerabile 
  

buget local Nr beneficiari 
ai serviciilor 
sociale 

Permanent  SPAS  
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorizarea şi 
creşterea calităţii 
serviciilor sociale 
oferite precum şi 
asigurarea 
continuităţii 
acestora pe plan 
local 

1.2. Promovarea unui 
sistem de furnizare a 
serviciilor sociale bazat 
pe urgenta situaţiei de 
nevoie şi prioritatea 
recunoscută de 
comunitate 

a)soluţionarea cu 
precădere a 
problemelor sociale 
urgente prin 
acordarea ajutoarelor 
de urgenţă aprobate 
prin Hotărâri ale 
Consiliului local la 
propunerea 
primarului sau alte 

Buget local Nr cereri 
ajutoare 
soluţionate în 
regim de 
urgenţă 

Permanent SPAS 
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tipuri de beneficii 
sociale. 

1.3.Creşterea calităţii 
resurselor umane cu 
atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale şi a 
calităţii serviciilor 
acordate 

a)Însuşirea de către 
personal a legislaţiei 
în vigoare, aplicarea 
şi adaptarea acesteia 
la problematica 
socială existentă; 
b) evaluarea 
resurselor umane 
existente, precum şi 
a nevoilor de formare 
profesională 
c) înfiinţarea unui 
post de asistent 
social în cadrul 
compartimentului de 
asistenţă socială şi 
autoritate tutelară.  

 
 
 
Buget local 

Evaluarea 
periodica a 
personalului 
 
Nr angajaţi 
participanţi la 
cursuri de 
formare 
profesională 
 
Angajarea 
unui asistent 
social 

 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
Sem.I 2016 

 
SPAS 
 
 
 
 
Primarul 
SPAS 
 
 
Primarul 
 

1.4. Informarea şi 
sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la 
problema persoanelor 
aflate în dificultate şi a 
vârstnicilor 

Acţiuni umanitare cu 
ocazia sărbătorilor 
legale sau alte situaţii 
deosebite 

Buget local 
sponsorizări 

Nr. campanii 
de ajutorare 
organizate 

Ocazional SPAS 

1.5.Consilierea şi 
medierea în vederea 
cunoaşterii de către 
persoanele aflate în 
dificultate a beneficiilor 
de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale 
acordate pe plan local 

 
Consilierea socială 
primară 

Buget local Nr. persoane 
consiliate si 
mediate 

Permanent SPAS 
Compartiment
ul de asistenţă 
socială 

1.6.Prezentarea anuală 
a raportului de activitate 
pentru toate serviciile în 

 
Prezentarea 
rapoartelor de 

 
Buget local 

  
Anual 

 
Sef SPAS 
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vederea fundamentării 
solicitării Consiliului 
local alocarea de 
fonduri pentru 
funcţionare şi 
întreţinere pentru anul 
următor 

activitate a serviciilor 
sociale 

2 2.Dezvoltarea şi 
înfiinţarea de noi 
servicii sociale 
pentru categoriile 
defavorizate. 
Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea celor 
existent  
 

Înfiinţarea unui Centru 
rezidenţial pentru 
persoanele vârstnice 
lipsite de susţinători 
legali şi care nu se pot 
autogospodării singuri 

Înfiinţarea unui centru 
rezidenţial în care 
persoanele vârstnic 
să beneficieze de 
servicii medico-
sociale destinate 
prevenirii 
marginalizării sociale 
şi excluderii sociale 
prin creşterea 
gradului de incluziune 
socială 

Fonduri 
nerambursabile 
Buget de stat şi 
buget local 

Nr. de 
beneficiari 
asistaţi 15 

În funcţie de 
liniile de 
finanţare ale 
UE 

SPAS şi Birou 
integrare 
Europeană 

3.1 Acordarea de 
asistenţă şi protecţie 
socială pentru 
familiile/persoanele fără 
venituri sau cu venituri 
reduse – Legea 
416/2001  

Acordarea ajutorului 
social şi a ajutorului 
de încălzire pe 
perioada sezonului 
rece noiembrie-
martie 

Buget de stat şi 
buget local 

Nr. 
beneficiari 
2015- 220 

Permanent Compart asist 
socială 

3.2. Acoradea de 
alocaţii de susţinere a 
familiei, a alocaţiei de 
stat etc.  

Sprijinirea familiilor în 
vederea completării 
formularelor de 
acordare a 
beneficiilor sociale 

Buget de stat Nr.Beneficiar
i 
2015 – 450 

Permanent Comp.asist. 
socială 

3 3.Prmovarea 
transparenţei şi 
facilitarea accesului 
membrilor 
comunităţii la 
beneficii şi servicii 
sociale 

3.3. Măsuri pentru 
familiile fără venituri 
sau venituri reduse, în 
perioada sezonului rece 
– OUG 70/2011 

 
Sprijinirea populaţiei 
în vederea 
completării 
formularelor de 

Buget de stat Nr. 
beneficiari 
2015 -100 
familii 

Perioada 
sezonului 
rece 

Comp. Asist 
socială 
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acordare a ajutorului 
de încălzire pe 
perioada sezonului 
rece 

3.4. Măsuri de sprijin 
pentru persoanele 
aflate în dificultate prin 
programe de ajutorare 

Distribuirea de 
alimente către 
categoriile sociale 
defavorizate în cadrul 
Programului POAD 

Program 
European 

Nr. 
beneficiari 
2015 -1400 
persoane 

Stabilită prin 
HG 
 
Distribuţia 
se face în 
30 zile de la 
receptionar
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Asigurarea hranei 
zilnice pentru 
persoanele defavorizate 
şi pensionari conform 
Legii 208/1997, privind 
cantinele de ajutor 
social 

Pregătirea şi 
distribuţia la sediul 
cantinei a hranei 
zilnice constând în 
masă caldă pentru 
prânz 

Buget local şi 
contribuţia 
beneficiarilor 

Nr. 
beneficiari 
2015 -15 
pensionari 
 

Permanent SPAS  
Director 
cantină 

3.6. Acordarea de 
servicii sociale 
destinate persoanelor 
vârstnice în Centru de 
zi 

Servicii asigurate 
persoanelor 
vârstnice, socializare, 
consiliere 
psihologică, 
întreţinere fizică, 
fizio-kinetoterapie, 
balneotrepie, etc.  

Buget local Nr. 
beneficiari 
2015 -650 

Permanent SPAS 
Administrator 
centru 

3.7. Acordarea de 
servicii sociale în centru 
de zi Obor copiilor care 
provin din familiile de 
romi aflate în dificultate 

Consiliere şi sprijin 
pentru copiii şi 
familiile acestora 
Pregătirea temelor, 
educaţie, etc 

Buget local Nr. 
beneficiari 
25 copii şi 
familile 
acestora 

Permanent SPAS Sef 
centru Obor 

3.8.Măsuri de protecţie 
şi asistenţă socială 
acordate persoanelor 

Monitorizarea 
activităţii asistenţiolr 
personali şi 

Buget de stat şi 
buget local  

Nr. 
beneficiari 
2015 – 85 

Permanent SPAS 
Serv 
contabilitate şi 
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cu handicap grav acordarea de 
indemnizaţii ţi 
asistenţi personali 
persoanelor cu 
handicap grav  

persoane  resurse umane 

3.9.Măsuri de asistenţă 
în domeniul protecţiei 
coilului, combaterea 
violenţei în familie, 
prevenirea separării 
copilului de familie şi 
medierea conflictelor 

Sprijin familiei în 
vedrea prevenirii 
abandonului copiilor 
şi separării acestuia 
de familie, delicvenţei 
juvenile, 
vagabondajului şi 
cerşetoriei 
 

Buget local 
Buget de stat – 
beneficii de 
asistenţă 
socială 

Nr.beneficiari 
25 

Permanent SPAS 
Compartiment 
autoritate 
tutelară 

 
Aplicarea planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este 

de fapt prevăzut şi de legislaţia în vigoare. De cele mai multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi a 
altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială. 
 Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind măsurile de asistenţă socială se realizează conform Bugetului de venituri şi cheltuieli 
alocat SPAS în anul 2016. 
 
       Măsuri propuse pentru întărirea capacităţii instituţionale a SPAS Aleşd 
 
- Perfecţionarea personalului din cadrul SPAS Aleşd, în vederea aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare 
- Susţinerea de schimburi de experienţe cu alte oraşe, participarea la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a 
personalului şi alinierea la tendinţele actuale de lucru în administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică 
- Angajarea unui asistent social în cadrul compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară  
- Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială 
- Identificarea de noi oportunităţi în asistenţa socială şi elaborarea de noi proiecte pentru obţinerea de finanţare internă sau externă. 
 
 

 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Aleşd 
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Primăria Aştileu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 21 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 20 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 53 
 - asistent personal: 13 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 21 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 40 
                            Total beneficiari: 168 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 472382 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:408337 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:64045 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 472382 – lei 
 

  Planul anual de acţiune pentru anul 2016 In domeniul organizării, administrării şi 
acordării serviciilor sociale la nivelul COMUNEI AŞTILEU 

 
 

Nr. 
Crt

. 

DOMENIU ACTIVITAŢI OBIECTIVE RESPO
NSABIL 

TERMEN 

1. BENEFICII 
SOCIALE 

Venitul 
Minim 
Garantat 

Asigurarea şi organizarea 
activităţii de primire a solicitărilor 
privind toate beneficiile de 
asistentă socială. Realizarea 
colectării lunare a cererilor de 
ajutor social şi transmiterea 
acestora la A.J.P.I.S. BIHOR, 
prin verificarea îndeplinirii 
condiţiilor legale de stabilire şi 
acordarea a ajutorului social, 
conform prevederilor prevăzute 
de Legea nr. 416/2001, privind 

BLAGA 
SORIN 
AUREL 

VICEPRIMA
R BOGDAN 
NICOLETA 

INSPECTOR 

LUNAR 
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venitul minim garantat 

2   Ajutorul 
pentru 
încălzirea 
locuinţei, 
pentru 
beneficiarii 
de Venit 
Minim 
Garantat, 
conform 
Legii nr. 
416/2001, 
cu 
modificările 
şi 
completările 
ulterioare 

Acordarea unor măsuri de 
protecţie socială a beneficiarilor 
de ajutor social, reprezentate de 
ajutoare lunare, pe perioada 
sezonului rece noiembrie 2015-
martie 2016, pentru acoperirea 
unei părţi din cheltuielile 
aferente încălzirii locuinţei cu 
lemn. Plata acestor ajutoare, 
fiind suportată din bugetul local. 

BOGDAN 
NICOLETA 
INSPECTOR 

PERIOA
DA 
NOIEMB
RIE 
2015-
MARTIE 
2016 

3   Alocaţia 
pentru 

susţinere a 
familiei. 

Acordare alocaţiei pentru 
susţinerea familiei, având ca 
scop completarea veniturilor 
familiilor, în vederea asigurării 
unor condiţii mai bune pentru 
creşterea, îngrijirea şi educare 
copiilor, 

BOGDAN 
NICOLETA 
INSPECTOR 

LUNAR 

4     precum şi stimularea frecventării 
de către copii de vârstă şcolară, 
până la 18 ani, aflaţi în îngrijirea 
familiilor cu venituri reduse , a 

cursurilor unei forme de 
învăţământ. Alocaţia pentru 

susţinerea familiei se acordă în 
baza Legii. nr. 277/2010, iar 

sumele necesare sunt asigurate 
de la Bugetul de stat prin 

A.J.P.I.S. BIHOR 

    

5   Ajutorul 
pentru 

încălzirea 
locuinţei, 
conform 

O.U.G. nr. 
70/2011,act

ualizată, 
privind 

măsurile de 
protecţie 
socială în 
perioada 

Colectare cererilor şi 
declaraţiilor pe propria 
răspundere privind componenţa 
familiei şi veniturile acestora, 
precum bunurile mobile şi 
imobile deţinute, apoi verificarea 
legalităţii lor şi punerea în plată 
a celor care sunt îndreptăţiţi. 
Ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne pe perioada 
sezonului rece noiembrie 2015-
martie 2016, se acordă din 
fonduri de la Bugetul de stat prin 

BOGDAN 
NICOLETA 
INSPECTOR 

PERIOA
DA 

NOIEMB
RIE 

2015-
MARTIE 

2016 
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sezonului 
rece 

A.J.P.I.S. BIHOR 

6 
  

  
  

Indemnizaţi
a şi plata 

asistenţilor 
personali 

pentru 
persoanele 
cu handicap 

grav. 
  

Indemnizaţia şi plata asistenţilor 
personali, pentru persoanele cu 
handicap grav se acordă 
conform Legii nr.448/2006, 
republicată, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Monitorizarea 
atribuţiilor şi obligaţiile ce le 
revin asistenţilor personali, ai 
persoanelor cu handicap grav, 
în vederea ameliorării situaţiei 
acestora, prin efectuarea de 
anchete sociale la domiciliu şi 
depunerea documentelor 
necesare pentru a beneficia de 
toate drepturile stabilite de lege, 

astfel încât persoanele cu 
handicap grav să primească 
îngrijire specială la nivelul la 

care situaţia lor o cere. 
Persoanele cu handicap sunt 

acele persoane cărora, datorită 
unor afecţiuni fizice, 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. 

TUŞE 
FLOARE 
CONSILIER 
RESURSE 
UMANE 
BOGDAN 
NICOLETA 
INSPECTOR 

  

LUNAR 
  

    Ajutoare de 
urgenţă şi 

Ajutoare de 
înmormânta

re. 

Ajutoarele de urgenţă şi 
ajutoarele de înmormântare se 
acordă în baza Legii nr. 
416/2001, familiilor şi 
categoriilor de persoane ale 
căror bunuri au fost distruse de 
calamităţi naturale sau incendii, 
familiilor cu venituri mici, care se 
află în situaţii deosebit de grele, 
prin H.C.L. 

LAZAR 
VASILE 
IONUŢ 

PRIMAR 
BOGDAN 

NICOLETA 
INSPECTOR 

LE 
NEVOIE 

7   Protecţia 
copilului 

In baza Legii nr.272/2004, 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, sunt 
propuse diverse măsuri de 
protecţie: - monitorizarea 
copiilor care provin din familiile 
cu probleme sociale, prin 
întocmirea anchetelor sociale şi 
documentaţiile necesare pe care 
le transmitem la D.G.A.S.P.S. 

LAZAR 
VASILE 
IONUŢ 

PRIMAR 
BOGDAN 

NICOLETA 
INSPECTOR 

LUNAR 
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BIHOR. - instituţionalizarea sau 
reintegrarea în familiile naturale 
a minorilor care au beneficiat de 
măsuri de protecţie. Propunerile 
sunt înaintate la D.G.A.S.P.C. 
BIHOR, care analizează situaţia 
minorilor şi instituie o măsură de 
protecţie specifică fiecărui caz în 
parte. 

8 SERVICII 
SOCIALE 

Promovarea 
prevenţiei 
ca măsură 

de 
importanţă 
majoră, şi a 

bunelor 
practici în 
domeniul 
asistenţei 
sociale şi 
contribuţia 

la 
perfecţionar
ea acestui 
domeniu 

Iniţierea, coordonarea şi 
aplicarea masurilor de prevenire 
şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere 
socială în care se pot afla 
anumite grupuri. Prin 
identificarea familiilor şi 
persoanelor aflate în dificultate, 
aflând cauza care a generat 
situaţia. 

LAZAR 
VASILE 
IONUŢ 

PRIMAR 
BOGDAN 

NICOLETA 
INSPECTOR 

ANUAL 

9   Promovarea 
activităţii 

Serviciului 
Public de 
Asistenţă 
Socială în 

comunitate. 

Realizarea unor campanii de 
informare despre asistenţa 
socială şi rolul ei, prin 
distribuirea de materiale 
informative pe teme de asistenţă 
socială, prin promovarea unei 
imagini pozitive a beneficiarilor 
serviciilor sociale furnizate de 
instituţia noastră, 
Responsabilitatea comunităţii cu 
privire la problematica socială şi 
conceperea unor programe în 
acest sens. Implicarea 
comunităţii locale în susţinerea 
şi dezvoltarea activităţilor 
derulate. 

PRIMARIA 
COMUNEI 
AŞLILEU 

ANUAL 

10   Sprijin în 
relaţii cu 

alte instituţii 
ale statului: 
D.G.A.S.P.
C BIHOR, 
A.J.P.I.S 

BIHORPOLI
ŢIE, MEDIC 

DE 
FAMILIE, 
SCOALĂ, 

Informarea acestora în vederea 
unei bune colaborării. 

PRIMARIA 
COMUNEI 
AŞLILEU 

ANUAL 

                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Aştileu 
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Primăria Auşeu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 28 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 42 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 42 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 28 
                            Total beneficiari: 140 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi asistenţă pt. persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 261584 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:236671 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:24913 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 261584 - lei 
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2016 

În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul COMUNEI AUŞEU 
 

Nr. 
Crt. 

DOMENIU ACTIVITĂŢI OBIECTIVE RESPONSABIL TERMEN 

 
     Venitul Minim Garantat 

Asigurarea şi organizarea activităţii de 
primire a solicitărilor privind toate beneficiile 
de asistenţă socială.  
Realizarea colectării lunare a cererilor de 
ajutor social şi transmiterea acestora la 
A.J.P.I.S. BIHOR, prin verificarea îndeplinirii 
condiţiilor legale de stabilire şi acordare a  
ajutorului social, conform prevederilor 
prevăzute de Legea nr. 416/2001, privind 
venitul minim garantat. 

 
 

CUC AUREL 
REF.URBANISM 

 

 
LUNAR 

 
Ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei, pentru beneficiarii de 
venit minim garantat, conform 

Legii nr. 416/2001, cu 
modificările şi completările 

ulterioare 

Acordarea unor măsuri de protecţie socială 
a beneficiarilor de ajutor social, reprezentate 
de ajutoare lunare, pe perioada sezonului 
rece  noiembrie 2015-martie 2016, pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente 
încălzirii locuinţei cu lemne. Plata acestor 
ajutoare, fiind suportată din bugetul local. 

 
CUC AUREL 

REF.URBANISM 
 

 
PERIOADA 
NOIEMBRIE 

2015-
MARTIE 

2016 

 
1. 

 
BENEFICII 
SOCIALE 

 
Alocaţia pentru susţinere a 

familiei 

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea 
familiei, având ca scop  completarea 
veniturilor  familiilor, în vederea asigurării 
unor condiţii mai bune pentru creşterea, 
îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi 
stimularea frecventării de către copii de 
vârstă şcolară, până la 18 ani, aflaţi în 
îngrijirea familiilor cu venituri reduse,  a 
cursurilor unei forme de învăţământ.  
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă 
în baza Legii nr. 277/2010, iar sumele 
necesare sunt asigurate de la Bugetul de 
stat prin A.J.P.I.S. BIHOR.   

 
CUC AUREL 

REF.URBANISM 
 

 
LUNAR 
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Ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei, conform O.U.G. nr. 
70/2011, actualizată, privind 

măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece  

Colectarea cererilor şi declaraţiilor pe 
propria răspundere privind componenţa 
familiei  şi veniturile acestora, precum 
bunurile mobile şi imobile deţinute, apoi 
verificarea legalităţii lor şi punerea în plată a 
celor care sunt îndreptăţiţi. 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne 
pe perioada sezonului rece noiembrie 2015-

martie 2016, se acordă din fonduri de la 
Bugetul de stat prin A.J.P.I.S. BIHOR. 

 
CUC AUREL 

REF.URBANISM 

 
PERIOADA 
NOIEMBRIE 

2015-
MARTIE 

2016 

   
Indemnizaţiile lunare de 

handicap  şi plata acestora 
pentru persoanele cu handicap 

grav 

Indemnizaţiile lunare de handicap şi plata 
acestora,  pentru persoanele cu handicap 
grav, se acordă conform Legii nr.448/2006, 
republicată, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele cu handicap sunt acele 
persoane cărora, datorită unor afecţiuni 
fizice, 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. 

 
COMPARTIMENTUL 

FINANCIAR - 
CONTABIL 

 

 
LUNAR 

   
Protecţia copilului 

În baza Legii nr.272/2004, privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, sunt 
propuse diverse măsuri de protecţie: 

-monitorizarea copiilor care provin din 
familiile cu probleme sociale, prin întocmirea 

anchetelor sociale şi documentaţiile 
necesare care ulterior se  transmit  la 

D.G.A.S.P.C. BIHOR. 
 

-instituţionalizarea sau reintegrarea în 
familile naturale a minorilor care au 
beneficiat de măsuri de protecţie. 

Propunerile sunt înaintate la D.G.A.S.P.C. 

 
LAZAR MITICĂ - 

FLORENTIN 
PRIMAR 

 
CUC AUREL 

REF.URBANISM 

 
LUNAR 
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BIHOR, care analizează situaţia minorilor şi 
instituie o măsură de protecţie specifică 

fiecărui caz în parte. 
 

2. 
 

SERVICII 
SOCIALE 

 
Promovarea prevenţiei ca 

măsură de importanţă majoră şi 
a bunelor practici în domeniul 
asistenţei sociale şi contribuţia 

la perfecţionarea acestui 
domeniu 

Iniţierea, coordonarea şi aplicarea măsurilor 
de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se 
pot afla anumite grupuri.  

 
Prin identificarea familiilor şi persoanelor 
aflate în dificultate, aflând cauza care a 

generat situaţia. 

 
LAZAR MITICĂ - 

FLORENTIN 
PRIMAR 

CUC AUREL 
REF.URBANISM 

 
ANUAL 

   
Promovarea activităţii 

Serviciului Public de Asistenţă 
Socială în comunitate. 

Realizarea unor campanii de informare 
despre asistenţa socială şi rolul ei, prin 
distribuirea de materiale informative pe teme 
de asistenţă socială, prin promovarea unei 
imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor 
sociale furnizate de instituţia noastră. 

 
 Responsabilitatea comunităţii cu privire la 
problematica socială  şi conceperea unor 

programe în acest sens. 
 

Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi 
dezvoltarea activităţilor derulate. 

 
PRIMĂRIA COMUNEI 

AUŞEU 

 
ANUAL 

   
Sprijin în relaţii cu alte instituţii 

ale statului: D.G.A.S.P.C. 
BIHOR, A.J.P.I.S BIHOR, 

POLIŢIE, MEDIC DE FAMILIE, 
ŞCOALĂ. 

 

 
Informarea acestora în vederea unei bune 

colaborării. 

 
PRIMĂRIA COMUNEI 

AUŞEU 

 
ANUAL 

 
 
                               *Conform datelor comunicate de către Primăria Auşeu 
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Primăria Avram Iancu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Avram Iancu 
 
Primăria Balc* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 445 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 92 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 113 
                            Total beneficiari: 650 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu primar de informare-consiliere şi asistenţă socială pt persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:17300 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
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                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 17300 – lei 
 
 
   

 

Nr. 
crt. 

Obie
ctive 
speci
fice 

Acţiuni/Măsuri Responsa
bil 

Termene Rezultate 

1 Dezvoltarea 
serviciilor 
sociale cu 
caracter 
primar 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială privind 
evaluarea iniţială a nevoilor sociale 
individuale, familiale şi de grup. 
Identificarea şi utilizarea unor 
indicatori de evaluare a nevoilor 
comunităţii prin realizarea de studii, 
cercetări, întâlniri tematice, dezbateri 

primăria anual furnizarea de 
servicii de 
calitate 
creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 
asistate 

2 Dezvoltarea 
activităţii de 
informare 
asupra 
drepturilor 
şi 
obligaţiilor 

Perfecţionarea personalului cu 
atribuţii în asistenţa socială pentru a 
putea desfăşura o activitate de 
informare performantă. 

primăria permane
nt 

Creşterea 
gradului de 
accesibilitate 
la serviciile 
sociale 

3 Dezvoltarea 
serviciilor 
destinate 
persoanelor 
cu handicap

Angajarea de personal specializat 
preferabil din familia persoanei cu 
handicap; 
Formarea şi specializarea continuă a 
acestora; Monitorizarea asistenţilor 
personali permanent, 
îndrumarea familiilor persoanei cu 
handicap cu privire la drepturile şi 
obligaţiile pe care le au faţă de 
persoana bolnavă 

Primăria 

Medicii de 
familie 

permane
nt 

creşterea 
calităţii vieţii 
persoanelor 
cu handicap 
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                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Balc 
 
Primăria Batăr* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 200 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 150 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 35 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 350 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 30 
 - asistent personal: 10 
                            Total beneficiari: 775 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi asistenţă pt. persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 481000 - lei 
 

4 Prevenirea 
marginalizării 
sociale 

Identificarea persoanelor aflate în 
situaţii de criză; 
Luarea în evidenţă şi acordarea 
beneficiilor sociale; 
Ameliorarea stării de sănătate a 
familiilor aflate în dificultate prin 
campanii de conştientizare şi 
consiliere 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii de 

familie 

Permanent Realizarea 
unei baze de 
date 
referitoare la 
persoanele 
aflate în 
dificultate 
sau situaţii 
de risc 
Ameliorarea 
condiţiilor de 
viaţă a 
categoriilor 
vulnerabile 
şi 
defavorizate 

5,Protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Responsabilizarea familiei pentru 
creşterea , îngrijirea şi educarea 
propriilor copii; 
Identificarea şi evaluarea situaţiei 
familiilor aflate în risc de abandon al 
copilului; 
Informarea şi consilierea familiilor 
aflate în situaţia de abandon al 
copilului, prevenirea 
comportamentelor abuzive ale 
părinţilor şi a violenţei în familie 

Primăria 
Şcoala 
Poliţia 

Biserica 
Medicii de 

familie 

Permanent Realizarea 
unei baze de 
date 
funcţională 
şi eficientă 
Creşterea 
accesibilităţii 
la serviciile 
şi prestaţiile 
sociale 
destinate 
menţinerii 
copilului în 
familie 
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Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:450000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:31000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 481000 - lei 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 
 COMUNA BATAR -2016- 
 

Planul Anual de Acţiune privind serviciile oferite de Compartimentul de Asistenţă 
Socială, se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de 
dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii 292/2011. 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca 
un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, 
asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă 
Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul 
planificării este de a ajuta instituţia să: 

- îşi definească obiectivele şi orientările; 
- îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
- identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
- clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 
întreprindem. 

Consideraţii preliminare 

In întocmirea „Planului anual de acţiune pentru anul 2016 s-a ţinut cont, în primul rând 
de scopul Compartimentului de Asistenţă Socială 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: 

BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat 
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către 

Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Bihor, care din anul 2012 poartă denumirea de Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. La începutul anului 2015 se aflau în plată un număr 
de 172 dosare de acordare a venitului minim garantat. Din fondurile la bugetul local se plăteşte 
ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001. Suma prevăzută în 
Bugetul pe anul 2016 la acest capitol este de aproximativ 58 000 lei,pentru un număr estimat 
de 200 dosare. 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se 

acordă conform Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. In conformitate cu prevederile 
acestei legi rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, 
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astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul Ia care situaţia lor o cere. 
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 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 2015, un număr mediu lunar de 30 persoane cu handicap grav au beneficiat de 
drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de handicap pe baza 
certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv 
Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Bihor. Pentru anul 2016 
a fost prevăzută în Buget, suma de 349 000 lei pentru un număr estimat de 40 de persoane cu 
handicap. 

, 
3. Protecţia copilului 
 
In baza Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse 
diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea la domiciliul 
părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au 
beneficiat de masuri de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Bihor, care analizează situaţia minorilor şi instituie 
o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii care se află cu 
măsură de protecţie specială, respectiv plasament familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea 
unor anchete sociale. Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului sunt suportate de către DGASPC Bihor din fonduri alocate de la Bugetul de stat. 

4. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
Conform O.U.G. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 

ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi 
persoanelor cu venituri reduse,alţii decât beneficiarii de venit minim garantat.Numărul de 
dosare pentru 2016 se estimează că va fi de 150. Suma prevăzută in Bugetul anului 2016 
este de 43 000 lei. 

5. Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormântare 
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001. 

Pentru acestea a fost prevăzută în Bugetul local pe anul 2016 suma de 31.000 lei. 

6. Alocaţia pentru susţinerea familiei 
Alocaţia pentru susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca forma de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au in creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 
ani.Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială. La începutul anului 2015 se afla în plată un număr de 110 dosare . 
Pentru anul 2016 se estimeaza un număr de 150 de dosare ,respectiv familii beneficiare. 

Pentru anul 2016 Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele 
obiective generale: 

Obiectiv 1. 
Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistentă socială; - realizarea 
unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale oferite în cadrul 
Compartimentului de Asistenţă Socială; 
Obiectiv 2. 
Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile 
Compartimentului de Asistenţă Socială; 
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Obiectiv 3: 
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate: 
identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 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 organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 
natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 4.  
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale: 
evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; întocmirea 
unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, 
schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; folosirea unor 
metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; monitorizare şi 
evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 
acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

Obiectiv 5: 
Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi perfecţionarea acestui domeniu: 
realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială; promovarea 
unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră; 
responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe 
în acest sens; implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.  

Obiectiv 6: 
Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social identificarea 
potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; crearea unei 
reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât maimultor factori 
din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora; 
organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai 
instituţiei şi alte persoane interesate; 

 
Obiectiv 7: 

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 situaţii de risc social; 

  Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile 
administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora în funcţie de atribuţii. 

                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Batăr 
 
Primăria Beiuş* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
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Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
Bugetul estimat: 0 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND 
SERVICIILE SOCIALE FURNIZATE DE COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARĂ 

ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ BEIUŞ - 2015- 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile oferite de serviciul social din cadrul Primăriei 
municipiului Beiuş se elaborează în conformitate cu măsurile şi şi acţiunile prevăzute în 
strategia de dezvoltare a serviciilor la nivelul municipiului Beiuş, conform Legii 292/2011. Planul 
anual de acţiune poate fi modificat: 

- ca urmare a unor modificări apărute în structura serviciului social; 
- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative; 

Din prespectiva funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca 
un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 
asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrarea socială. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia să: 

- îşi definească obiectivele şi orientările; 
- îşi definească proprietăţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
- identifice măsuri corecte de coordonare a activităţilor din cadrul institutiei; 
- clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 

intreprindem. 

Consideraţii preliminare 

în întocmirea „Planului de acţiune pentru anul 2015" s-a ţinut cont în primul rând de 
scopul serviciului social şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială. 
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Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 

BENEFICII SOCIALE 

7. Venitul minim garantat 

începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuaează de către 
Agenţiile Judeţene de Prestaţii Sociale devenite din 2012, Agenţii Judeţene pentru Plaţi şi 
Inspecţie Socială. La începutul anului 2015 se află în plată un număr de 28 de dosare de 
acordare a venitului minim garantat. 

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne 
pentru beneficiarii Legii416/2001. Suma prevăzută în bugetul pe anul 2015 la acest capitol este 
de 16.00 mii lei. 

8 Indcmnizâţiâ şi plata asistenţilor personali pentru persoane cu handicap grav 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoane cu handicap grav se acordă 
conform legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu prevederile acestei 
legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel 
încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, 
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 2014, un număr mediu lunar de 57 persoane cu handicap 
grav au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de 
handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean 
Bihor. 

Pentru anul 2015, pentru asistenţa socială în caz de invaliditate a fost prevăzută suma 
de 600.000 mii lei, reprezentând plata indemnizaţiei şi a asistenţilor personali pentru 
persoanele cu handicap grav. 

- Ajutoare de urgenţă 

Ajutoarele de urgenţă se acordă pe baza Legii 416/2001. Pentru acestea precum şi 
pentru alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi a asistenţei sociale a fost prevăzută în 
bugetul pe anul 2015 suma de 90.00 mii lei. 

 -  Alocatia de susţinere familială 9 5 

Alocaţia de susţinere familială se acordă pe baza Legii 277/2010 ca formă de sprijin 
pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi în îngrijire copii în vârstă de până la 18 
ani.Sumele necesare sunt prevăzute din bugetul de stat prin Agenţia Judeţenă pentru Plaţi şi 
Inspecţie Socială. La începutul anului 2015 se află în plată un număr de 52 de dosare. 
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- Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

Conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fondul de la bugetul de stat familiilor şi 
persoanelor cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2015-martie 
2016 se extimează ca va fi de aproximativ 280. 

- Cantina socială 

Conform Legii 208/1996, se asigură o masă pe zi la un număr de 34 de beneficiari 
Compartimentul cu probleme de servicii sociale îşi propune următoarele obiective generale: 

- Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială în funcţie de nevoile 
identificate: 5 

- Identificarea nevoilor pri consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 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. 

 
3. îmbunătăţirea continuă a calitătii serviciilor sociale:   

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii 
- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora 
- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens 
- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 

priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării 
7. Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la 
perfecţionarea acestui domeniu: 

- înaintarea de propuneri privind înbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii 
şi a consultării partenerilor 

 
8. Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în problematica 
persoanelor vârstnice 

- creşterea gradului de informare cu privire la problematica persoanelor vârstnice 
- informarea vârstnicilor şi a publicului cu care se intră în contact cu privire la legislaţia 

existentă, dar şi a noilor acte legislative intrate în vigoare 
- identificarea de parteneri şi colaboratori care să se implice în problematica 

persoanelor vârstnice 
- creşterea gradului de informare a beneficiarilor 
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Responsabil cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul de acţiune sunt Autorităţile 
Publice Locale şi persoanele aflate în subordinea acestora în funcţie de atribuţii. 
 
   
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Beiuş 
 
Primăria Biharia* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar VMG, ASF: 48 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 36 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 11 
 - asistent personal: 13 
                            Total beneficiari: 108 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 266000 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:210000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:16000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 226000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Biharia 
 
Primăria Boianu Mare* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 20 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 20 
 - beneficiar persoană cu handicap grav: 15 
 - asistent personal: 15 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 10 
                            Total beneficiari: 80 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
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Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:34160 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 34160 – lei 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 

COMUNEI BOIANU-MARE -IN ANUL 2016- 

 

Planul Anual de Acţiune privind serviciile oferite de Comuna Boianu-Mare se elaborează 
în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 
la nivelul Judeţului Bihor, conform Legii 292/2011. Planul anual de acţiune se face cu 
participarea tuturor compartimentelor Planul anual de acţiune poate fi modificat: 

-□ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcţiei de Asistenţă Socială; -□ca urmare a 
modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca 
un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 
asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, săşi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea este un proces sistematic prin care Direcţia de Asistenţă Socială îşi 
defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de a 
ajuta instituţia să: 
- îşi definească obiectivele şi orientările; 
- îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
- identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 
- clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 
întreprindem. 

     Consideraţii preliminare 
În întocmirea „Planului anual de acţiune pentru anul 2016" s-a ţinut cont, în primul 

rând de scopul Direcţiei de Asistenţă Socială 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: 
BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat 
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Începând cu 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile 
judeţene de prestaţii sociale devenite, din 2012, Agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială. 

La sfârşitul anului 2016 se estimează un număr de 20 dosare de acordare a venitului 
minim garantat. 
Din fondurile la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru 
beneficiarii Legii 416/2001. Suma estimata în Bugetul pe anul 2016 al Primăriei Comunei 
Boianu-Mare la acest capitol este de 1160 lei. 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă 
conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu prevederile acestei legi, 
rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât 
aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni 
fizice,mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşură 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 2016, un număr mediu lunar de 15 persoane cu handicap grav si 10 
indemnizaţii,vor beneficia de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de 
handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean 
Bihor. 

Pentru anul 2016 va fi prevăzut în Bugetul Primăriei Comunei Boianu-Mare, in suma de 
330 mii lei lei,reprezentând plata indemnizaţiei şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav precum şi plata indemnizaţiei pe perioada concediilor de odihnă ale asistenţilor 
personali. 
3. Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormântare 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001. 
Pentru acestea va fii prevăzută în Bugetul local pe anul 2016 , suma de 10.000 ron 
4. Alocaţia de susţinere familială 

Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca forma de sprijin 
pentru familiile cu venituri reduse care au in creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 
ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenţia judeţeană pentru 
plăţi şi inspecţie socială. 

Având în vedere faptul că la sfârşitul anului 2015 erau în plată 17 titulari de dosar, estimăm că în 
anul 2016 se va ajunge la un număr de 25 de dosare în plată. A fost luată în calcul şi creşterea 
numărului de familii care, datorită accentuării crizei economice, vor revenit în ţară după ce nu 
vor mai găsi de lucru în alte ţări ale Uniunii Europene. 
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi 
persoanelor cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2015 - martie 
2016 se estimează că va fi de aproximativ 10 dosare. 

 
Pentru anul 2016 Primăriei Comunei Boianu-Mare îşi propune următoarele 

obiective generale: 
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Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială 
în Comuna Boianu-Mare 

-□realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale, 
oferite în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. 
 
Obiectiv 2. Efîcientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în 
atribuţiile Primăriei Comunei Boianu-Mare 

-□stabilirea sarcinilor  

-□actualizarea fişelor de post  

-□actualizarea procedurilor de lucru  

-□desemnarea responsabilităţilor 

-□aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

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

-□identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 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 organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de 

altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 4: îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

-□evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora 

-□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 reprezentanţi care să le promoveze 
interesele; 

-□monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 
indicatori în acest sens; 
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-□acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie 
de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

-□promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente 
de marketing şi comunicare; 

-□valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate.  

Obiectiv 5: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

-□realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate 

- activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate 

-□realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;  

-□implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, ) în problematica socială;  

-□promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de 
către instituţia noastră; 

-□responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor 
programe în acest sens; 

-□implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 
Obiectiv 6: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

□identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de 
colaborare; 

-□încheierea de convenţii de parteneriat; 

-□crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea 
cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea 
problemelor acestora; 

-□organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, 
reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate; 

Obiectiv 7: 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 situaţii de risc social;  

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

Obiectiv 8: Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la 
perfecţionarea acestui domeniu 
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-□crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, 
organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică;  

-□înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza 
experienţei proprii şi a consultării partenerilor; 

-□împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii 
sociale; 

-□crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate  

Obiectivul 9. îmbunătăţirea metodologiei de lucru: 

-□crearea unei baze de date privind copiii cu risc ridicat de separare de familie; -
□aplicarea standardelor de calitate privind serviciile sociale acordate copiilor; -□însuşirea şi 
aplicarea cadrului legislativ actual, modificat şi/sau completat în vederea abordării integrate 
a stării sociale a copiilor cu situaţii deosebite.  

Obiectivul 10. Combaterea riscului de marginalizare socială a copiilor cu situaţie 
deosebită în familie. 

-□facilitarea accesului copiilor la ajutoare materiale, asigurarea informării 
beneficiarilor în legătură cu serviciile furnizate de către alte instituţii care pot răspunde 
anumitor nevoi specifice; 

-□dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate.  

Obiectivul 11. Promovarea participării copiilor la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane. 

-□dezvoltare personală şi socială: 

-□dezvoltarea de programe educaţional-ocupaţionale în centrul de zi în vederea 
încurajării integrării sociale a acestora; 

-□implicarea copiilor în diverse activităţi sociale prin organizarea de vizite, excursii, 
tabără cu scopul socializării. 

Obiectivul 12. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în 
domeniul social. 

-□realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe 

nevoile existente în comunitate. 

-□încheierea de convenţii de parteneriat /colaborare. 

-□crearea unei reţele de susţinere pentru copiii aflaţi în dificultate, prin implementarea 
a cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea 
problemelor acestora. 

OBIECTIVELE SERVICIILOR COMUNITARE DE ASISTENŢĂ ŞI ÎNGRIJIRE A 
PERSOANELOR VÂRSTNICE LA DOMICILIU  

Obiectivul 1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 
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-□creşterea numărului de persoane vârstnice îngrijite la domiciliu prin : informarea 
populaţiei prin mass-media şi medici de familie cu privire la serviciile oferite 

-□ angajarea unui număr mai mare de infirmiere/îngrijitoare prin scoaterea la concurs 
a posturilor de infirmieră prevăzute în organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială 

-□ personalul compartimentului va identifica instituţii/organizaţii noi care pot raporta 
cazuri de beneficiari 

Obiectivul 2. îmbunătăţirea condiţiilor asigurate persoanelor vârstnice  

-□creşterea gradului de instruire al personalului  

-□resocializarea persoanelor vârstnice  

-□organizarea aniversărilor trimestriale  

-□ sărbătorirea evenimentelor importante 

Obiectivul 3. Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în 
problematica persoanelor vârstnice 

-□creşterea gradului de informare cu privire la problematica persoanelor vârstnice o 
informarea vârstnicilor şi a publicului cu care se intră în contact cu privire la legislaţia 
existentă, dar şi a noilor acte legislative intrate în vigoare o informarea personalului cu 
privire la noutăţile legislative care vin în sprijinul persoanei vârstnice 

-□ informarea comunităţii cu privire la activităţile centrului prin conceperea de 
materiale de prezentare a compartimentului şi a problemelor persoanelor vârstnice 

-□identificarea de parteneri şi colaboratori care să se implice în problematica 
persoanelor vârstnice 

-□ organizarea unor întâlniri unde să se facă prezentarea compartimentului 

-□ creşterea gradului de informare a beneficiarilor o organizarea unor discuţii privind 
legislaţia existentă o organizarea unor întâlniri cu scop informaţional oferite de Poliţia de 
Proximitate, cadre medicale, nutriţionişti etc. 

Obiectivul 4. Sprijin in relaţiile cu alte compartimente din cadrul DAS sau instituţii -
□facilitarea obţinerii prestaţiilor conform legii (gaz, căldură, lemne) -□intermedierea relaţiei 
cu farmaciile, medicii de familie şi alte instituţii 

3. SERVICII ACORDATE VICTIMELOR VIOLENŢEI IN FAMILIE ŞI TRAFICULUI DE 
PERSOANE 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de angajaţii Direcţiei de 
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Boianu-Mare cu scopul reabilitării şi 
reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie şi traficului de persoane. Obiectiv. 
Reintegrarea socială -□servicii de sprijin emoţional 

-□servicii de informare şi consiliere (inclusiv juridică) a victimelor  

-□orientare profesională 
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-□colaborarea cu alte organizaţii sau instituţii furnizoare de servicii sociale pentru a 
asigura reinserţia socială 

MONITORIZAREA 

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. In 
funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care şi le-
au stabilit serviciile. 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile 
administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de 
atribuţii.  

INDICATORI 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse 
în Planul anual de acţiune pentru 2016 

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare 
următorii indicatori: 

-□ prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială 

-□ existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere 

-□ realizarea un studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale 

-□ măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe 

baza rezultatelor studiului 

-□ stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcţie de nevoile apărute 
--□ numărul persoanelor care au urmat cursuri de perfecţionare privind relaţiile cu publicul şi 
circulaţia documentelor 
    
 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Boianu Mare 
 
 
 
 
 
Primăria Borod* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 75 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 48 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 35 
                            Total beneficiari: 158 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment Prestaţii Sociale 
  Număr servicii existente: 1 
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Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei  
 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 
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PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI BOROD 

- 2016 – 
 

 

Nr. 
Crt 

Obiectiv strategic Acţiuni/Măsuri Metode de 
implementare 

Termene Rezultate 

1 

Dezvoltarea 
Compartimentului de 
Asistenţă social 

Perfecţionarea personalului cu atribuţii 
în asistenţa socială privind evaluarea 
iniţială şi complexă a cazurilor care 
prezintă nevoi sociale 

 anual furnizarea de servicii de 
calitate 

 
2 

Prevenirea abandonului 
familial al copilului 

Acordarea de servicii familiilor care au 
un număr mare de copii şi un grad 
ridicat de sărăcie, fiind în risc 
permanent de abandon familial 

 permanent Eradicarea 
abandonului 
familial 

3 
 

Prevenirea abandonului 
scolar al copilului 

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala 
din localitate, în vederea suportului 
comun acordat copiilor aflaţi în risc de 
abandon şcolar 

 decembrie 
2016 

înlăturarea 
abandonului 
şcolar 

4 
 

Prevenirea exploatării 
copilului prin munca 

Informarea tuturor persoanelor care 
folosesc minori la muncă agricolă, cu 
privire la consecinţele penale în cazul 
exploatării copilului prin muncă 

 permanent evitarea exploatării 
copilului prin muncă 

5 

 

 

Promovarea drepturilor 
fundamentale ale copilului, 
conform Legii 272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Informarea atât a părinţilor cât şi a 
comunităţii cu privire la drepturile 
fundamentale ale copilului -dreptul la 
educaţie sănătate, la socializare, 
dreptul la o familie, dreptul de a creşte 
într-un mediu sănătos, 
dreptul la protecţia imaginii, dreptul la 
a-şi exprima opinia etc. 

 semestrial respectarea drepturilor 
fundamentale ale copilului 
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Prevenirea instituţionalizării 
persoanei cu handicap 

Îndrumarea familiilor persoanei cu 
handicap cu privire la drepturile şi 
obligaţiile pe care le au faţă de 
persoana bolnavă 

 semestrial creşterea calităţii vieţii 
persoanelor cu handicap 

Protecţia victimelor violenţei 
domestice 

Asigurarea unei intervenţii prompte la 
nivelul comunităţii, în cazurile de 
violenţă domestică, prin protecţia 
imediată a victimei şi securizarea 
spaţiului familial 

 permanent depăşirea situaţiilor de 
dificultate ale familiilor 

6  

7 

8 

  

 
 
 
 

Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicii de îndrumare pentru toţi 
membrii familiei cu tensiuni şi 
violenţă familială, în vederea 
depăşirii momentului de criză şi 
prevenirii unor noi episoade de 
violenţă 

 anual asigurarea unui climat 
familial corespunzător cu 
tensiuni şi violenţă 
familială, în vederea 
depăşirii momentului de 
criză şi prevenirii unor noi 
episoade de violenţă 

9 
 
 
 
 
 
 

Promovarea unei imagini 
pozitive a persoanei 
vârstnice în comunitate 

Cultivarea în rândul comunităţii a unui 
concept de respect faţă de persoana 
vârstnică şi faţă de valoarea  
experienţei sale de viata 

 permanent crearea unei comunităţi 
pentru care respectul şi  
consideraţia sunt adevărate 
valori 
 
 
 

      

10 

Socializarea şi prevenirea 
marginalizării persoanei 
vârstnice 

Crearea unui spaţiu de socializare 
pentru persoanele de vârsta a treia, 
crearea unor punţi între generaţii şi 
înlesnirea unor întâlniri, între elevi şi 
persoanele vârstnice fără aparţinători 
legali 

 2016 interacţiunea socială a 
beneficiarilor 



 67 

 
11 

Dezvoltarea unei reţele de 
reprezentanţi locali cu aport în 
crearea de locuri de muncă 

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, 
cu afaceri, în special, din domeniul 
agricol în creşterea nivelului 
comunităţii, prin preluarea persoanelor 
din sistemul de servicii şi prestaţii 
sociale, în sistemul de persoană activă 
în câmpul muncii 

 permanent creşterea gradului de 
ocupare a forţei de 
munca 

 
12 

Promovarea conceptului de 
persoană activă pe piaţa 
muncii, ca persoană 
dezvoltată şi evoluată 

Îndrumarea persoanelor fără loc de 
muncă, în ocuparea unui loc de muncă 
în cadrul micilor afaceri agricole de pe 
raza localităţii şi chiar a dezvoltării 
proprii a unei astfel de activităţi 

 permanent creşterea nivelului de trai al 
membrilor comunităţii 

 
 
 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Borod 
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Primăria Borş* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 9 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 6 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 31 
 - beneficiar asistenţă socială handicapaţi (gr. I-II-III): 93 
 - persoane vârstnice din comunitate: 70 
 - beneficiar indemnizaţie concediu de creşetere al copilului: 29 
                            Total beneficiari: 238 
 
Servicii sociale existente: 
 - Cămin de bătrâni "Silver" Santăul Mare 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 329000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:87000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:242000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 329000 - lei 
 
 
                                                  PLANUL  ANUAL  DE  ACŢIUNE  
 

în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la 
 nivelul administraţiei publice locale Comuna Borş pe anul 2016 

 
  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului Asistență Socială și 
Autoritate Tutalară  privind dezvoltarea serviciilor sociale ca parte a Strategiei de dezvoltare 
locala a Comunei Borş realizată în cadrul proiectului ,,Strategii de dezvoltare locală în Zona 
Metropolitană Oradea,,  depus în cadrul proiectului operaţional Dezvoltarea capacităţii 
Administrative, Axa prioritară 1. Operaţiunea Strategii de dezvoltare locala, cod SMIS 13072, 
aprobată cu HCL nr.150/23.12.2014. 

Scopul serviciilor de protecţie socială este de îmbunătăţire a calităţii vieţii familiilor şi 
persoanelor sărace, fără venituri sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a 
şomerilor a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate. 

Planificarea strategică a activităţii serviciului public de Asistenţă Socială a fost elaborată 
cu respectarea legislaţiei în vigoare: 

- Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei Sociale 
- Legea nr. 272/2004 – privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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- Legea nr.277/2010 – privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi 
completările ulterioare 

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

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- Legea nr.217/2003 – privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr.116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

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

 
Serviciile sociale se organizează la nivel comunitar, în funcţie de nevoile identificate, de 

numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul de risc 
social. 

Serviciile cu caracter primar, au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Serviciile cu caracter primar pot fi următoarele: 
1. – identificatea nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categorii de 

beneficiari de servicii sociale 
2. – informarea asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei. 
3. – măsuri educative şi de supraveghere, destinate prevenirii comportamentelor deviante. 
4. – consiliere pentru persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane cu patologie 

cronică, persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, 
pentru familiile acestora, precum şi pentru alte persoane din grupul social cu care s-au 
aflat în contact permanent sau incidental. 

5. – consiliere pentru persoanele şi familie care adoptă copii sau care au minori în 
plasament sau în încredinţare. 

6. – consiliere pentru tinerii care părăsesc instituţiile pentru protecţia copilului. 
7. – consiliere şi susţinere pentru persoanele neglijate, abuzate victime ale violenţei în 

familie ori ale traficului de persoane. 
8. – sprijin material şi financiar acordat persoanelor ţi familiilor cu venituri insuficiente pentru 

acoperirea nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispoziţiilor legale în vigoare. 
9. – măsuri de urgenţă pentru persoanele fără adăpost, victime ale traficului de persoane, 

ale violenţei în familie, precum şi pentru orice persoană aflată în dificultate. 
10. – orice alte măsuri de protecţie socială. 
 
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a primăriei Comunei Borş se elaborează în 

conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr.292/2011- Legea asistenţei sociale, în 
concordanţă cu obiectivele stabilite la nivel judeţean. 

 
 Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii: 
1- Universalitate, fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile 

prevăzute de lege. 
2- Obiectivitate şi imparţialitate, în acordarea serviciilor se va păstra o atitudine 

obiectivă neutră faţă de orice interes, politic, economic, religios sau de altă natură: 
3- Eficienţă şi eficacitate, în acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru 

rezolvarea situaţiei de criză în care se găseşte solicitantul, păstrându-se următoarele 
caracteristici: calitative, cantitative, adecvate şi pe o perioadă de timp adecvate. 

4- Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale: care se referă la faptul că 
acordarea serviciilor sociale se va baza pe o evaluare completă şi complexă a 
nevoilor solicitanţilor  şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat  
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5- Proximitate în furnizarea de servicii: serviciile sociale acordate vor fi adaptate 
nevoilor comunităţii şi la îndemâna cetăţenilor  

6- Cooperare şi parteneriat: serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu 
ceilalţi furnizori de servicii sociale 

7- Orientarea pe rezultate:  serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal 
orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite 

8- Îmbunătăţirea continuă a calităţii 
9- Respectarea demnităţii umane 
10- Focalizarea: beneficiile serviciului de asistenţă socială se adresează celor mai 

vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile 
acestora. 

11- Subsidiaritatea: persoane sau familii care nu-şi pot asigura integral nevoile sociale 
beneficiază de intervenţia colectivităţii locale, a structurilor ei asociative şi implicit a 
statului.  

 
Strategia are la bază următoarele valori:  
1- Egalitatea de şanse potrivit căreia toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu 

privire la accesul la serviciile sociale 
2- Libertatea de alegere, fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind 

serviciul social ce răspunde nevoilor sale sociale  
3- Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane 
4- Trasparenţa şi participarea în acordarea serviciilor sociale 
5- Confidenţialitatea, informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute 

publice fără acordul persoanei în cauză 
 

Obiectivele strategice au fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte: 
- nevoile  sociale ale populaţiei 
- legislaţia specifică domeniului de activitate 
- părerea personalului, implicat în furnizarea de servicii sociale pe baza experienţei 

dobândite  
 
Nevoile sociale ale populaţiei se referă în general la cunoaşterea gradului de sărăcie, 

consecinţa crizei economice, modificarea comportamentelor sociale, modificarea legislaţiei în 
domeniul protecţiei sociale, principiile privind incluziunea soicială, tratament egal, 
nediscriminare, dreptul la viaţă demnă..... 

 
Identificarea problemelor sociale la nivelul Comunei Borş sunt cele legate de: 
- lipsa locului de muncă 
- lipsa locuinţelor pentru tineri 
- sărăcirea familiilor  
- educația 
- sănătatea populaţiei şi lipsa serviciilor de specialitate medicale  
- familii cu climat social defavorabil 
- venituri mici în raport cu necesităţile  

 
Compartimentul Asistenţă Socială a Comunei Borş acordă următoarele servicii sociale:  
 

A. Servicii pentru copii 
Scopul acestor servicii îl reprezintă creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire 

la drepturile copilului,  
Serviciul public de asistenţă socială  s-a ocupat de 27 cazuri de acordare a  

indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor în anul 2014, iar în anul 2015 a avut în plată un număr 
de 29 cazuri.  
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Pentru anul 2016 se are în vedere un număr de 35 cazuri de dosare noi privind 
acordarea indemnizaţiei, sumele necesare urmând a se asigura din surse de la bugetul de stat.  
 
B. Servicii pentru persoane vârstnice 

Scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi 
prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative. 

Serviciile alternative  se referă în general la metode de prevenire a:  
  - singurătăţii, 
- izolarii, 
- combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice 
- creşterea calităţii vieţii acestora, 
- facilitarea accesului persoanelor vârstnice la ajutoare financiare, materiale şi 

medicale acordate pentru situaţii punctuale conform legislaţiei (căldură, gaz) etc…..  
 
C. Servicii pentru persoane aflate în dificultate 

În aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a prevederilor HGR nr. 50/2011 pentru aplicarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale şi ale HGR nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor  metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale personalul din cadrul serviciului public de asistenţă socială are următoarele atribuţii: 
- înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, astfel în cadrul serviciului 
social al comunei Borş în anul 2014 au beneficiat de ajutor social 9 persoane în valoare totală 
de 16.330 lei, iar în anul 2015 au beneficiat tot 9 persoane de ajutor social în cuantum de 
15.762 lei iar pentru anul 2016 preconizăm a înregistra 15 solicitări de ajutor social în valoare 
de  25.000 lei; 
- întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termenul legal, 
în anul 2015 s-au întocmit 13 anchete sociale privind cererile de acordare a ajutorului social, 
- urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin, astfel s-au 
efectuat activităţi de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi din cadrul Comunei Borş, precum şi 
activităţi de strângere şi depozitare a gunoaielor de pe marginea drumurilor comunale; 
- efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza 
acordării ajutorului social; 
- înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială, cererile de acordare a ajutoarelor de 
urgenţă, astfel în anul 2014 au beneficiat 4 persoane de ajutor de urgenţă în valoare de 2.350 
lei, iar în anul 2015 au fost înregistraţi 6 beneficiari de ajutor de urgenţă în valoare de 2.500 lei; 
- transmite în termen legal la AJPSIS Bihor  situaţiile statistice privind aplicarea Legii 
nr.416/2001; 
- întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri 
individuale în vederea prevenirii şi combateri marginalizării sociale. 

În aplicarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece şi a HGR nr. 920/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 
70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, asistentul social 
asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne. 

În anul  2014 au beneficiat 23 de persoane de ajutor de încălzire cu lemne  în valoare de 
4.380 lei , iar în anul 2015 au beneficiat  23  de persoane de ajutor de încălzire în valoare de 
3.630 lei  . 

În anul 2014 au beneficiat 10 persoane în valoare de 3.425 lei încălzire cu gaz, iar în 
anul 2015 va beneficia 8 persoane valoarea aproximativă de 1.800 lei. 

Se preconizează aceeaşi indicatori şi în perspectivă pentru anul 2016, având la bază 
situaţia economică de criză actuală şi imposibilitatea obţinerii de locuri de muncă care să ofere 
mijloace necesare unui trai decent. 
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D. Servicii pentru persoane cu handicap 
 În aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul social are următoarele obligaţii: 
- verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor legale privind 
aprobarea, sau după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea unui asistent 
personal al persoanei cu handicap grav sau primirea unei indemnizaţii, astfel în anul 2015 s-au 
efectuat 50 anchete sociale din care se află în plată 26 de asistaţi sociali; 
- verifică periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu 
handicap grav şi accentuat şi prezintă situaţia lunară la DGASPC Bihor; 
- avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenții personali ai persoanei cu 
handicap grav, privind activitatea și evoluția stării de sănătate; 
- întocmește anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal 
în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap, astfel în anul 2015 au fost 
evaluate un număr de 3 cazuri; 
- verifică prin anchetă socială îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației cuvenite 
părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu 
handicap grav sau accentuat a reprezentantului său legal și propune, după caz, măsuri de 
redresare a situaţiei; 
- întocmește anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o 
unitate de asistență socio- medicală, în anul 2015 s-au înregistrat 1 caz grav. 
 
Nr./ctr.  2014 Sume  

alocate 
2015 Sume 

alocate 
01 Asistenţi Personali 4 57.928 4 61.066 
02 Indemnizaţii 19 134.326 22 186.035 
 Total 23 192.254 26 247.101 

 
 
Serviciile alternative  propuse pentru a fi  înfiinţate  şi care vor avea ca scop: 
1. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale. 
- întărirea colaborării asistentului social cu medicul de familie al vârstnicului aflat în evidenţă, 
atunci când starea lui de sănătate este precară; 
- implementarea unui sistem de tele-alarmare pentru urmărirea persoanelor vârstnice la 
domiciliu; 
- facilitarea accesului persoanelor vârstnice din Borş, la servicii sociale şi medicale; 
- promovarea parteneriatelor cu organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul 
persoanelor vârstnice; 
- dezvoltarea programului de recuperare şi terapie pentru persoanele vârstnice prin implicarea 
echipei multidisciplinare (psiholog, asistent social, kinetoterapeut, medic sau personal mediu 
sanitar etc.). 
2. Prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice 
- organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici în vederea reducerii riscului de abuz, 
neglijare şi consecinţele acestuia; 
- crearea de materiale informative (pliante). 
3. Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor 
interumane 
4. Dezvoltarea şi împlinirea personală 
- acordarea de suport pentru îmbunătăţirea condiţiilor socie-economice a persoanelor vârstnice 
în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- dezvoltarea de programe educaţional-ocupaţionale pentru persoanele vârstnice în vederea 
combaterii izolării şi încurajarea integrării sociale a acestora. 
5. Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa socială 
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- susţinerea şi consilierea vârstnicilor pentru implicarea în vederea participării active la 
soluţionarea problemelor comunităţii lor. 
6. Crearea unor punţi între generaţii 
- susţinerea unor programe pentru dezvoltarea relaţiilor interumane între copiii instituţionalizaţi, 
elevii şcolilor, etc. şi persoanele vârstnice. 
7. Prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la 
marginalizare sau incluziune socială prin dezvoltarea  unor  programe în parteneriat, cu 
furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu 
caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflați în situații de risc pentru prevenirea 
instituționalizării și redarea încrederii în forțele proprii; prin intermediul acestor programe, 
serviciul, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale de profil, furnizează servicii socio-
medicale conform nevoilor individuale, după cum urmează: 
a)servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, 
hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 
b)servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau efectuarea de cumpărături, activități 
de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, 
activități de 
administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber; 
c)servicii de reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele 
asemenea. 

În vederea  creşterii calităţii serviciilor compartimentului de asistenţă socială la nivelul 
primăriei Comunei Borş este necesară acţiuni concrete pentru: 

- combaterea  izolarii, a singurătăţii,   
- combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat şi creşterea calităţii vieţii acestora, 
-  facilitarea accesului persoanelor cu handicap la ajutoare financiare, materiale şi 

medicale acordate pentru situaţii punctuale conform legislaţiei în vigoare şi pentru creşterea 
calităţii vieţii şi a demnităţii umane.  

Astfel se are în vedere continuarea acţiunilor de acordare în mod gratuit a materilelor 
medicale (paturi, mergătoare adulţi şi copii, cărucioare……)   precum şi asigurarea cu materiale 
igienice cazurilor speciale.  

 
Obiectivele privind creşterea calităţii serviciilor sociale oferite în cadrul 

compartimentului de Asistenţă Socială a Comunei Borş sunt: 
 
 A. Crearea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă 

socială în Borş: 
-  prin realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii 

sociale, oferite în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială din Borş,  
- realizarea unei baze informatizate de date cu privire la instituţii sau organisme cu 

implicare în domeniul social. 
B. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile 

identificate: 
- identificarea şi utilizarea unor indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii prin realizarea de 
studii, cercetări, întâlniri tematice, dezbateri; 
-  consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate 
în 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 cuprinse în planul strategic; 
-  contractarea de servicii sociale în funcţie de nevoile identificate, 
-  referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 
natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

C. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale: 
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- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 
-  întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile 
personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 
-  înaintarea de propuneri către instituţiile abilitate privind organizarea unor cursuri care să 
corespundă nevoilor stabilite în planul de formare şi perfecţionare; 
-  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; 
-  crearea unor grupuri de suport pentru beneficiari, în funcţie de problemele cu care se 
confruntă; 
- susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 
-  monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în 
acest sens; 
-  acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 
-  promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de 
marketing şi comunicare; 
-  valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

D. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate și implicarea acesteia în 
problematica socială: 
- realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: asistența socială și rolul 
asistenței sociale în comunitate, drepturi și obligații de asistență socială, activitatea Serviciului 
Public de Asistență Socială din Borş, educație și responsabilizare în comunitate; 
-  realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială; 
- organizarea de întâlniri, dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de asistență socială; 
-  implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) în problematica socială; 
-  promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția 
noastră; 
-  responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe 
în acest sens; 
-  implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate. 
 
Considerații preliminare 
Obiectivele strategice au fost stabilite luând în considerare următoarele aspecte: 
- o analiză a nevoilor comunității realizat de către serviciul public de asistență social din Borş, în 
anul 2015; 
- legislația specifică domeniului de activitate; 
- standardele generale de calitate în domeniul serviciilor sociale aprobate prin Ordinul 
nr.383/2005; 
- părerea personalului implicat în furnizarea de servicii sociale și experiența dobândită de-a 
lungul timpului. 
 
 
Obiective strategice 
În stabilirea obiectivelor strategice s-a ținut cont , în primul rând de scopul Serviciului Public de 
Asistență Socială din Borş. Pentru atingerea acestui scop se vor respecta următorii paşi: 
- stabilirea unor scopuri specifice pentru fiecare serviciu social acordat. Scopul defineşte cele 
mai importante realizări pe care şi le propune instituţia; 
- stabilirea unor obiective, acestea fiind propuneri concrete care ajută la îndeplinirea unui scop; 
- stabilirea activităţilor, care sunt mijloacele alese pentru atingerea obiectivelor. 

În vederea realizării obiectivelor mai sus menționate  privind creşterea calităţii serviciilor 
sociale oferite în cadrul compartimentului de asistenţă socială a Comunei Borş sunt necesare 
atât resurse umane cât şi financiare. 
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Implementarea Planului anual de acţiune  se face cu participarea tuturor serviciilor şi 
compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori 
interesaţi din comunitate. Monitorizarea şi evaluarea Planului annual de acţiune se face de 
către compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară a Comunei Borş.  

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 
Planul anual de acţiune poate fi revizuit. 

 Planul anual de Acţiune pentru anul 2016, cuprinde pe lângă beneficiari pe categorii, 
servicii sociale acordate, servicii sociale propuse şi bugetul de venituri şi cheltuieli estimat 
precum şi sursele financiare necesare desfăşurării activităţii şi de realizare a obiectivelor 
propuse, anexate prezentei.  
   
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Borş 
 
Primăria Bratca* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 56 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 70 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 95 
 - asistent personal: 1 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 36 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 5 
 - beneficiar alocaţie de stat: 28 
                            Total beneficiari: 291 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 305000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:281000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:24000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 305000 - lei 
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 *Conform datelor comunicate de către Primăria Bratca 



 81 

Primăria Brusturi* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 60 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 45 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 97 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 2 
 - asistenţi personali: 14 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 18 
 - beneficiar ajutoare alimentare POAD: 765 
 - beneficiar alocaţie de stat: 20 
 - indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent lunar: 9 
                            Total beneficiari: 1030 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu public de informare şi consiliere 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:380000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 380000 - lei 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE IN DOMENIUL ORGANIZARII SI 
FUNCŢIONARII SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA LA NIVELUL 

COMUNEI BRUSTURI PE ANUL 2016 

Serviciul public de asistenta sociala este structura specializata in administrarea si 
acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale, infiintata la nivel de 
compartiment funcţional in aparatul de specialitate al primarului,prin Hotararea de Consiliu 
Local nr. 18 din 30.08.2012 denumit compartiment social 

Compartimentul social are scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul 
protectiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor 
persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala. 

Serviciul public de informare si consiliere pentru persoane aflate in situatii de dificultate 
acreditat la nivelul comunei Brusturi conform Certificatului de Acreditare seria AF 
nr.001207/2012,emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si persoanelor 
Vârstnice 

Obiective strategice generale 
- Dezvoltarea Compartimentului de Asistenţă socială 
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- Prevenirea abandonului familial al copilului 
- Prevenirea abandonului şcolar al copilului 
- Prevenirea exploatării copilului prin muncă 
- Promovarea drepturilor fundamentale ale copilului, conform Legii 272/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- Prevenirea instituţionalizării persoanei cu handicap 
- Asigurarea serviciilor la domiciliu pentru persoana cu handicap grav 
- Protecţia victimelor violenţei domestice 

Acţiuni/Măsuri/Metode de implementare/Termene/Rezultate 

Perfecţionarea personalului cu atribuţii în asistenţa socială privind evaluarea iniţială şi 
complexă a cazurilor care prezintă nevoi sociale Termen: anual 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 
Acordarea de servicii familiilor care au un număr mare de copii şi un grad ridicat de sărăcie, 
fiind în risc permanent de abandon familial Termen: permanent 
Rezultat: eradicarea abandonului familial 

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din localitate, în vederea suportului comun acordat 
copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar. Termen: 2016 
Rezultat: înlăturarea abandonului şcolar 

Informarea tuturor persoanelor care folosesc minori la muncă agricolă, cu privire la 
consecinţele penale în cazul exploatării copilului prin muncă Termen: permanent 
Rezultat: evitarea exploatării copilului prin muncă 

Informarea atât a părinţilor cât şi a comunităţii cu privire la drepturile fundamentale ale 
copilului - dreptul la educaţie, la sănătate, la socializare, dreptul la o familie, dreptul de a 
creşte într-un mediu sănătos, dreptul la protecţia imaginii, dreptul la a-şi exprima opinia etc. 
Termen: semestrial 
Rezultat: respectarea drepturilor fundamentale ale copilului 

Îndrumarea familiilor persoanei cu handicap cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au 
faţă de persoana bolnavă Termen: semestrial 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

Selecţia şi angajarea de asistenţi personali, preferabil din familia persoanei cu handicap, 
care să se ocupe de îngrijirea corespunzătoare şi să răspundă în mod optim la exigenţele 
persoanei cu handicap Termen: permanent 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

Asigurarea unei intervenţii prompte la nivelul comunităţii, în cazurile de violenţă domestică, 
prin protecţia imediată a victimei şi securizarea spaţiului familial Termen: permanent 
Rezultat: depăşirea situaţiilor de dificultate ale familiilor Prevenirea recidivei de violenţă 
domestică 
Promovarea unei imagini pozitive a persoanei vârstnice în comunitate 
Socializarea şi prevenirea marginalizării persoanei vârstnice 
Atragerea de parteneri privaţi pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială 
Dezvoltarea unei reţele de reprezentanţi locali cu aport în crearea de locuri de muncă 
Promovarea conceptului de persoană activă pe piaţa muncii, ca persoană dezvoltată şi 
evoluată 
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înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele defavorizate 

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii familiei cu tensiuni şi violenţă familială, în vederea 
depăşirii momentului de criză şi prevenirii unor noi episoade de violenţă. Termen: anual 
Rezultat: asigurarea unui climat familial corespunzător 
Cultivarea în rândul comunităţii a unui concept de respect faţă de persoana vârstnică şi faţă 
de valoarea experienţei sale de viaţă Termen: permanent 
Rezultat: crearea unei comunităţi pentru care respectul şi consideraţia sunt adevărate valori 

Crearea unui spaţiu de socializare pentru persoanele de vârsta a treia, crearea unor punţi 
între generaţii şi înlesnirea unor întâlniri, între elevi şi persoanele vârstnice fără aparţinători 
legali 
Termen: 2016 
Rezultat: interacţiunea socială a beneficiarilor 

Identificarea şi cooptarea unui partener privat care să sprijine autoritatea locală prin servicii 
de suport, în realizarea obiectivelor de prevenire a marginalizării sociale Termen: 2016 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu afaceri, în special din domeniul agricol, în 
creşterea nivelului comunităţii, prin preluarea persoanelor din sistemul de servicii şi prestaţii 
sociale, în sistemul de persoană activă în câmpul muncii Termen: permanent 
Rezultat: creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 

îndrumarea persoanelor fară loc de muncă, în ocuparea unui loc de muncă în cadrul micilor 
afaceri agricole de pe raza localităţii şi chiar a dezvoltării proprii a unei astfel de activităţi 
Termen: permanent 
Rezultat: creşterea nivelului de trai al membrilor comunităţii 

Realizarea unui proiect şi obţinerea fondurilor necesare Termen: 2016 
Rezultat: furnizarea unor servicii de calitate pentru persoanele defavorizate: minori, persoane 
vârstnice, victime ale violenţei în familie etc. 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Brusturi 
 
Primăria Budureasa* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 198 
 - beneficiar ajutor social în baza Legii 416/2001: 562 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 221 
 - asistent personal: 14 
                            Total beneficiari: 995 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
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Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:58000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:113000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 171000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Budureasa 
 
Primăria Bulz* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 10 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 16 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 22 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 10 
 - asistenţi personali: 12 
                            Total beneficiari: 70 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Cămin de bătrâni cu capacitate de 50 de beneficiari 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 207000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:266000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:41000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 307000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Bulz 
 
Primăria Căpâlna* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 51 
 - beneficiar persoane cu handicap grav cere beneficiază de indemnizaţie: 8 
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 - beneficiar persoană cu handicap grav cu asistent personal: 7 
 - beneficiar de ajutoare alimentare: 472 
                            Total beneficiari: 538 
 
Servicii sociale existente: 
 - Consiliere, informare 
 - Acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoane cu handicap grav cu asistent  
personal 
 - Acordarea salariului lunar pentru asistenţii personali pe seama persoanelor cu  
handicap grav 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:23084 
                 - donaţii0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 23084 - lei 
 

Planul Anual de Acţiune in domeniul organizării,administrării si acordării serviciilor 
sociale la nivelul Comunei Căpîlna pe anul 2016 

 
Conform Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale, autorităţile administraţiei publice 

locale răspund de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale, astfel Consiliul local 
al Comunei Căpîlna are în subordinea sa, compartimentul de a sistenţă socială, cu următoarele 
atribuţii principale: 

- identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii; 
- răspunde de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare; 
- dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condiţiile legii; 

- încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu alte autorităţi 
locale, instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult 
recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, î conformitate cu 
nevoile locale identificate şi cu prevederile planului judeţean de acţiune; 
- furnizează informaţiile şi datele solicitate de serviciul public de asistenţă socială 

judeţean, precum şi de autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu; 
- elaborează si propune Consiliului local al comunei, proiectul de buget anual pentru 

susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de 
acţiune propriu. 

Cadrul legal care stă la baza activităţii desfăşurate de către compartimentul de 
asistenta 

sociala: 
- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale; 
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- Legea nr. 215/2001 (republicată şi actualizată) privind administraţia publică locală; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului actualizată; 
- Ordinul nr. 288 /2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
Legea nr. 416/2001,privind venitul minim garantat actualizata, 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei actualizata si normele de 

aplicare, Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii actualizata, 
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

actualizata, 
Ordonanţa de urgenta nr. 70.2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului 

rece, 
H.g.nr.920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
oug.70.2011privind masurile de protective socialain perioada sezonului rece, 
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
Legea nr. 544/2001 actualizata privind liberal acces la informaţii de interes public, 

 
Primaria comunei Capilna prin compartimentul de asistenta sociala acorda,conform Legii 

nr. 292/2011 a asistentei sociale,servicii si beneficii in domeniul proiecţiei 
copilului,familiei,persoanelor vârstnice,persoanelor cu dizabilitati,precum si altor 
personae,grupuri sau comunitati aflate in nevoie, dupa cum urmeaza : 

Compartimentul asistenta sociala din cadrul primăriei Capilna (acreditat ca furnizor de 
servicii de administraţie publica generala cod caen 8411 conform certificatului constatator NR. 
3115/2012 seria 0657 nr. 444 ,emis de către MINISTERUL MUNCII,SOLIDARITATII 
SOCIALE,! AMILILI SI PERSOANELOR VÂRSTNICE, INSPECTORATUL TERITORIAL DE 
MUNCA AL JUDEŢULUI BIHOR , si Autorizaţia Sanitara de Funcţionare nr. 158/05.02.2013 
emisa de Direcţia de Sanatate Publica Bihor. 

Beneficiari : PERSOANE SINGURE SI FAMILII AFLATE IN DIFICULTATE  
Interventii : 

Informare privind drepturile copilului conf. L 272/2004, beneficiile si serviciile acordate 
sau facilitate de către compartimentul de asistenta sociala, 

Prevenirea separarii copilului de families a a comportamentelor abusive in familie, prin 
intocmirea si implementarea planului de servicii individualizat: - informare,consiliere 
sociala,psihologica,juridical in vederea depăşirii situatiilor de risc, facilitarea prestaţiilor sociale 
si a serviciilor sociale necesare, Informarea si consilierea acordata de către expertul local 
pentru persoanele si familiile de etnie roma in vederea prevenirii riscului de abandon şcolar, 
Monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la munca in strainatate, Alocaţia pentru susţinerea 
familiei, Alocaţia de stat, 

Indemnizaţia privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului, 
Ajutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne,cărbuni si combustibili petrolieri, 
Ajutor pentru incalzirea locuinţei, 
Ajutor social, 
Ajutoare de urgenta. 
 
Beneficiari : PERSOANE CU DIZABILITATI 

Interventii : 
Informarea persoanelor cu handicap grav privind drepturile,oibligatiile si beneficiile 

existente pentru aceştia, 
Consilierea sociala privind obţinerea unor drepturi, beneficii si servicii, 

întocmirea de anchete sociale pentru personae cu dizabilitati nedeplasabile,in vedere obţinerii 
certificatului de handicap, întocmirea de anchete sociale in vederea angajarii asistentului 
personal al persoanei cu handicap grav, 
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Facilitate serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati, îngrijire 
individualizata pentru persoane cu handicap grav,prin angajarea de asistent personal, 
Indemnizaţie lunara pentru personae cu handicap grav;  

Ajutor social;  
Ajutoare de inmormintare;  
Inmormintare gratuit 

 
Ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate 

categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania; 
Alocaţia de stat; 
Alocaţia pentru susţinerea familiei, 
Indemnizaţia pentru ceresterea copilului si sprijin lunar; 
 
 
Beneficiari : PERSOANE VÂRSTNICE I 
nterventii : 
Servicii de consiliere sociala pentru facilitarea beneficiilor si serviciilor sociale existente,  
Facilitarea serviciilor de asistenta sociala la domiciliu pentru persoanele vârstnice, Ajutor 
pentru incalzirea locuinţei,  
Ajutor social,  
Ajutoare de urgenta, 
Ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate 

categoriilor de persone cele mai defavorizate din Romania; 
 
 

Planul anual de actiune pe anul 2016 
Nr. 
crt
. 

Obiectiv 
strategic 

Acţiuni/Masur
i 

Responsabili Termen
e 

Indicatori/Rez
ultate 

1. Asistenta si 
protectia 
sociala 
pentru copii 
si familie 

Asigurarea de 
prestatii financiare 
excepţionale conf. 
Legii nr. 272/200-1 
privind promovarea si 
protectia drepturilor 
copilului 

Compartinent 
asistenta 
sociala 

permanent Creşterea calitatii 
vieţii,nr. de 
copii/familii 
beneficiare 

Acordarea ajutorului 
social,conf. Legii nr. 
416/2001 actualizata 
privind venitul minim 
garantat si HG nr. 
50/2011 privind 
aprobarea normelor 
metodologice de 
aplicare a legii nr. 
416/2001 

Compartinent 
asistenta 
sociala 

permanent Nr. de 
personae/familii 
beneficiare de 
ajutor social 

 2 
  
  
  
  

Prevenirea 
si 
combaterea 
marginalizar
ii sociale 
,Ajutor 
social 
  
  
  
  Acordarea ajutorului 

de încălzire pentru 
familiile si persoanele 
singure,altele decât 
cele beneficiare de 
venitul minim garantat 
conform Ordonanţei 
de Urgenta nr. 

Compartinent 
asistenta 
sociala 

permanent Nr. de 
personae/familii 
beneficiare de 
ajutor de incalzire 
,altele decât cele 
beneficiare de 
venitul minim 
garantat 
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70/2011 privind 
masurile de protectie 
sociala in perioada 
sezonului rece 
Acordarea ajutorului 
de incalzire cu lemne 
conform Legii nr. 
416/200] privind 
venitul minim garantat 
si Ordonanţei de 
urgenta nr. 70/2011 
privind masurile de 
protective sociala in 
perioada sezonului 
rece si HG nr. 
778/2013 pentru 
aprobarea normelor 
metodologice de 
aplicare a 
prevederilor 
ordonanţei de urgenta 
a guvernului nr. 
70/2013 privind 
masurile de protective 
sociala in perioada 
sezonului rece 

Compartinent 
asistenta 
sociala 

permanent 
  

Nr. personae/familii 
beneficiare de 
ajutor de 
incalzire cu lemne 

Acordarea ajutorului 
de urgenta, conf. 
Legii 416/2001 
actualizata privind 
venitul minim garantat 

    Nr. de 
personae/familii 
beneficiare de 
ajutor de urgenta 

Plata salariulu pentru 
asistentii personali 
conf. legii 448/2006 
republicata si 
actualizata , privind 
promovarea si 
protectia drepturilor 
persoanelor cu 
handicap 

Comp. 
Resurse 
umane,salari
z are serviciul 
financiar 

permanent Servicii suport de 
ingrijire pentru 
persoanele cu 
handicap grav 

3. 
  

Promovarea 
si protectia 
drepturilor 
persoanelor 
cu handicap 
  

Plata indemnizaţiilor 
pentru persoanele cu 
handicap grav,conf. 
legii nr. 448/2006 
privind promovarea si 
protectia drepturilor 
persoanelor cu 
handicap 

Comp. 
Resurse 
umane,salari
z are serviciul 
financiar 

permanent Servicii suport de 
ingrijire pentru 
persoanele cu 
handicap grav 

    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Căpâlna 
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Primăria Cărpinet* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 20 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 20 
                            Total beneficiari: 40 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Cărpinet 
 
Primăria Ceica* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 54 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 95 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 33 
 - asistent personal: 26 
 - beneficiar indemnizaţii: 20 
                            Total beneficiari: 228 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:600000 
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                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 600000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Ceica 
 
Primăria Cetariu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 12 
                            Total beneficiari: 12 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Cetariu 
 
Primăria Chişlaz* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 65 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 41 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 20 
 - asistent personal: 5 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 30 
                            Total beneficiari: 161 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
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                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:180000 
                 - bugetul consiliului judeţean:20000 
                 - bugetul local:93000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 293000 - lei 
 

PLAN DE ACŢIUNE 2016  

în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale 

Obiectiv general 1. îmbunătăţirea echităţii se efectuează prin Activităţi / Acţiuni 
/Măsuri ca: 
-       Recertificarea beneficiarilor de venit minim garantat şi de alocaţie familială pe 
baza procedurilor armonizate pentru testarea mijloacelor, potrivit Legii nr. 276/2010 privind 
venitul minim garantat şi Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările ulterioare. 
- Plata beneficiarilor de ajutoare de încălzire pe baza procedurilor 
armonizate pentru testarea mijloacelor potrivit noii legislaţii. 
- Plata beneficiarilor de venit minim garantat şi de alocaţie pentru susţinerea familiei pe 
baza procedurilor armonizate pentru testarea mijloacelor. 

Obiectiv general 2. Creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de 
servicii şi prestaţii sociale 
- Oferirea de cursuri de formare profesională de către AJOFM şi 
agenţii specializate; 
-  Condiţionarea menţinerii prestaţiilor sociale pentru cei apţi de muncă de 
participarea la programele disponibile de activare socială considerate relevante de 
asistentul social responsabil de caz (de exemplu, educaţie contraceptivă, educaţie pentru 
sănătate,programele "A doua şansă"etc.). 

Obiectiv general 3. Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială 

a.Reducerea fraudelor în accesarea prestaţiilor sociale. 

Obiectiv general 4. îmbunătăţirea eficienţei funcţionale a sistemului 
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de asistentă socială 
 

a.Elaborarea documentului pentru introducerea formularului unic de cerere şi a unui singur 
punct de acces pentru programele adresate familiilor cu venituri reduse, alocaţiile pentru 
persoanele cu handicap şi programele de politici familial. 

Obiectiv general 5. Creşterea capacităţii de analiză, prognoză, planificare 
strategică, monitorizare şi evaluare; 

a. Îcheierea de protocoale cu privire la schimbul de date între istitutii care acordă şi 
monitorizează serviciile sociale;  

b.Interconectarea sistemelor de baze de date referitoare la beneficiarii de drepturi 
sociale şi cu alte surse de date relevante. 

Obiectiv general 6. îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem (cu componente 
cantitativă şi calitativă) 
- Angajarea la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială de asistenţi 
sociali/personal calificat conform cerinţelor postului; 
- Realizarea formării continue a personalului din sistem; 
- Elaborarea/armonizarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale; 
- Realizarea de întâlniri anuale la nivel central şi judeţean/local pentru diseminarea 
schimbărilor/noutăţilor legislative şi aplicarea unitară a acestora. 
 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Chişlaz 
 
Primăria Ciumeghiu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie de stat pentru copii: 50 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 450 
 - beneficiar indemnizaţie de creştere a copilului: 30 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 400 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 600 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 30 
 - beneficiar indemnizaţie pt. însoţitor persoană cu handicap: 40 
                            Total beneficiari: 1600 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
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Bugetul estimat: 490000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:410000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:80000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 490000 - lei 
 

PLAN DE ACŢIUNE 2016  

                în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale 

Obiectiv general 1. îmbunătăţirea echităţii se efectuează prin Activităţi / Acţiuni 
/Măsuri ca: 
-       Recertificarea beneficiarilor de venit minim garantat şi de alocaţie familială pe 
baza procedurilor armonizate pentru testarea mijloacelor, potrivit Legii nr. 276/2010 privind 
venitul minim garantat şi Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu 
modificările ulterioare. 
- Plata beneficiarilor de ajutoare de încălzire pe baza procedurilor 
armonizate pentru testarea mijloacelor potrivit noii legislaţii. 
- Plata beneficiarilor de venit minim garantat şi de alocaţie pentru susţinerea familiei pe 
baza procedurilor armonizate pentru testarea mijloacelor. 

Obiectiv general 2. Creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de 
servicii şi prestaţii sociale 
- Oferirea de cursuri de formare profesională de către AJOFM şi 
agenţii specializate; 
-  Condiţionarea menţinerii prestaţiilor sociale pentru cei apţi de muncă de 
participarea la programele disponibile de activare socială considerate relevante de 
asistentul social responsabil de caz (de exemplu, educaţie contraceptivă, educaţie pentru 
sănătate,programele "A doua şansă"etc.). 

Obiectiv general 3. Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială 

a.Reducerea fraudelor în accesarea prestaţiilor sociale. 

Obiectiv general 4. îmbunătăţirea eficienţei funcţionale a sistemului de asistentă socială 
 

a.Elaborarea documentului pentru introducerea formularului unic de cerere şi a unui singur 
punct de acces pentru programele adresate familiilor cu venituri reduse, alocaţiile pentru 
persoanele cu handicap şi programele de politici familial. 
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Obiectiv general 5. Creşterea capacităţii de analiză, prognoză, planificare 
strategică, monitorizare şi evaluare; 

a. Încheierea de protocoale cu privire la schimbul de date între istitutii care acordă şi 
monitorizează serviciile sociale;  

b.Interconectarea sistemelor de baze de date referitoare la beneficiarii de drepturi 
sociale şi cu alte surse de date relevante. 

Obiectiv general 6. îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem (cu componente 
cantitativă şi calitativă) 
- Angajarea la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială de asistenţi 
sociali/personal calificat conform cerinţelor postului; 
- Realizarea formării continue a personalului din system; 
- Elaborarea/armonizarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale; 
- Realizarea de întâlniri anuale la nivel central şi judeţean/local pentru diseminarea 
schimbărilor/noutăţilor legislative şi aplicarea unitară a acestora. 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Ciumeghiu 
 
Primăria Cociuba Mare* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 50 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 35 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 104 
 - asistent personal şi indemnizaţii: 22 
                            Total beneficiari: 211 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Serviciu social acreditat 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 400000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:350000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:50000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
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   Total surse de finanţare - 400000 - lei 
 

            PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 
COMUNEI COCIUBA MARE - 2016 - 

Planul Anual De Acţiune privind serviciile oferite de Serviciul Public de Asistenta 
Sociala Cociuba Mare se elaborează in conformitate cu masurile si acţiunile prevăzute in 
strategia de dezvoltare a serviciilor sociale,conform Legii nr.292/2011. 

Planul Anual de acţiune se face cu participarea membrilor Structurii Comunitare 
Consultative infiintate in cadrul Primăriei Cociuba Mare. 

Din perspectiva funcţionala,acordarea serviciilor de asistenta sociala este conceputa 
ca un sistem de acţiuni specifice care trebuie sa asigure realizarea obiectivului sau 
major,asistarea persoanelor care,din cauza unor motive de natura economica,fizica,psihica 
sau sociala,nu au posibilitatea sa si asigure nevoile sociale,sa si dezvolte propriile capacitatii 
si competente pentru integrarea sociala. 

Planificarea este un proces sistematic prin care SPAS isi defineşte anumite prioritati 
esenţiale pentru indeplinirea misiunii ei. 

Rolul planificării este de a ajuta institutia sa: 
- isi desemează obiectivele si orientările; 
- isi desemează prioritatile si cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 
- identifice masuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; - clarifice 
resursele pe care le poate folosi si sa identifice ce acţiuni trebuie sa întreprindă. 
Consideraţii preliminare 

In întocmirea "Planului anual de acţiune pentru anul 2016" s-a tinut cont,in primul rand 
de scopul SPAS si anume prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau 
vulnerabiulitate care pot duce la marginali zarea sau excluziunea sociala. 

Pentru anul 2015 SPAS isi propune armatoarele obiective generale: 

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent in ceea ce priveşte activitatile de asistenta 
sociala in comuna Cociuba Mare. 

- realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale 
oferite in cadrul SPAS. 
Obiectiv 2.- Eficientizarea activitatii privind acordarea prestaţiilor sociale care inytra in 
atributiile SPAS 
Obiectiv 3;- Dezvoltarea si diversificarea serviciilor de natura sociala ,in funcţie de nevoile 
identificate: 

- identiifcarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, repezentanti ai beneficiarilor si 
alti factori interesati din comunitate si stabilirea strategiilor de dezvolatre a serviciilor sociale 
si a unor obiective comune in acest sens. Obiectiv 4.- Imbunatatirea continua a calitatii 
serviciilor sociale: 

- evaluarea continua a personalului si a nevoilor de formare profesionala a acestora 
- intocmirea unui plan de formare si perfecţionare profesionala in funcţie de nevoile 

personalului,schimbările legislative si tinand cont de nevoile existente in comunitate; 
- asigurarea unor servicii sociale de calitate si adaptate nevoilor 

comunitatii,prin calificarea continua a personalului; 
-folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului si 

beneficiarilor; 
-monitorizare si evaluare continua a calitatii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori in acest sens; 
-acordarea de servicii sociale flexibile,adaptate nevoilor beneficiarilor si in funcţie de 

prioritatile identificate in urma evaluarii si monitorizării; - promovarea activitatii institutiei in 
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comunitate -valorificarea feedback-ului primit de la personal,beneficiary,parteneri, 
Obiectivul 5.- Promovarea activitatilor de asistenta sociala in comunitate: 

- relizarea unor campanii de informare in comunitate 
- realizarea si distribuirea de materiale informativepe teme de asistenta sociala; -
promovarea unei imagini positive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate 

de către institutia noastra; 
-responsabilizarea comunitatii cu privire la problematica sociala si conceperea unor 

programe in acest sens; 
-implicarea comunitatii locale in susţinerea si dezvoltarea activitatilor derulate. Obiectiv 

6.- Promovarea participării si colaborarii intre toti factori implicate in domeniul social: 
- identificarea potenţialilor parteneri din comunitate si înaintarea de propuenri de 

colaborare; 
- încheierea de convenţii de parteneriat; 
- crearea unei reţele de susţinere,pentru persoanele aflate in nevoie,prin implicarea cat 

mai lmultor factori din comunitate; 
- implicarea partenerilor si a altor factori interesati din comunitate in activitati de 

prevenire. 
Obiectiv 8.- Promovarea bunelor practice in domeniul asisitentei sociale si contributia la 
perfecţionarea acestui domeniu: 

- crearea unui site cu informaţii din domeniul asistentei sociale 
- crearea de metodologii de lucru flexibile si adaptate serviciilor sociale furnizate. 

 MONITORIZAREA 

Monitorizarea Planului Anual de Acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. In 
funcţie de aceşti indicatori se va constata in ce grad au fost atinse obiectivele pe care si le-a 
stabilit SPAS. 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite in Planul de acţiune sunt autoritatile 
administraţiei publice locale si persoanele aflate in subordinea acestora,in funcţie de atributii. 

INDICATORI 

Indicatori folosiţi in scopul monitorizării au fost stability in funcţie de acţiunile propuse 
in Planul annual de acţiune pentru 2016. 

Pe parcursul procesului de monitorizare si evaluare se vor lua in considerare următorii 
indicatori: 

- prevenirea si combaterea sărăciei 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 vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe 

baza rezultatelor studiului; 
- stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul in funtie de nevoile aparute. 

    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Cociuba Mare 
 
Primăria Curăţele* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 20 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 42 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 34 
 - alocaţie de stat pentru copil: 13 
 - beneficiar indemnizaţie de creştere a copilului până la 2 ani: 13 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 35 
 - beneficiar alocaţie dublă pentru copil cu handicap: 2 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 3 
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                            Total beneficiari: 162 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:530794 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:10901 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 541695 - lei 
 

 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Curăţele 
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Primăria Curtuişeni* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 281 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 470 
 - beneficiar ajutor social: 470 
                            Total beneficiari: 1221 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Curtuişeni 
Primăria Derna* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - asist. pers., indemnizaţii handicap, ASF, VMG: 19 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 65 
 - asistent personal: 12 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 14 
                            Total beneficiari: 110 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
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                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 – lei 
 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE 
COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI DERNA 

- 2 0 1 6 -  

 

 

Nr. 
Crt 

Obiectiv 
strategic 

Acţiuni/Mă
suri 

Respons
abil 

Terme
ne 

Rezultate 

1 
Dezvoltarea 
Compartimentului 
de Asistenţă
socială 

Perfecţionarea 
personalului cu 
atribuţii în asistenţa 
socială privind 
evaluarea iniţială şi 
complexă a cazurilor 
care prezintă nevoi 
sociale 

Primăria anual furnizarea de 
servicii de 
calitate,creşterea 
calităţii vieţii
persoanelor 
asistate 

2 Prevenirea 
abandonului 
familial al copilului 

Acordarea de servicii 
familiilor care au un 
număr mare de copii 
şi un grad ridicat de 
sărăcie, fiind în risc 
permanent de
abandon familial 

Primăria permanent Eradicarea 
abandonului 
familial 

o 
j 

Prevenirea 
abandonului 
şcolar al copilului 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu 
şcoala din localitate, 
în vederea suportului 
comun acordat 
copiilor aflaţi în risc 
de abandon şcolar 

Primăria 
Şcoala 

anual înlăturarea 
abandonului 
şcolar 

4 Promovarea 
drepturilor 
fundamentale ale
copilului, conform 
Legii 272/2004, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

Informarea atât a 
părinţilor cât şi a
comunităţii cu privire 
la drepturile
fundamentale ale 
copilului -dreptul la
educaţie sănătate, la 
socializare, dreptul la 
o familie, dreptul de a 
creşte într-un mediu 
sănătos,dreptul la 
protecţia imaginii, 
dreptul la a-şi 
exprima opinia etc. 

Primăria 
Şcoala 

permanent respectarea 
drepturilor 
fundamentale ale
copilului 
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                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Derna 

5 Dezvoltarea 
serviciilor 
destinate 
persoanelor cu
handicap 

Angajarea de personal 
specializat, preferabil din 
fanilia persoanei cu
handicap; 
Formarea si specializarea 
continua a acestora, 
minotorizarea asistenţilor
personali; 
îndrumarea familiilor 
persoanei cu handicap cu 
privire la drepturile şi
obligaţiile pe care le au 
faţă de persoana bolnavă 

Primăria 
Medicii de
familie 

permanent creşterea 
calităţii vieţii
persoanelor cu
handicap 

6 Protecţia 
victimelor 
violenţei 
domestice 

Asigurarea unei intervenţii 
prompte la nivelul 
comunităţii, în cazurile de
violenţă domestică, prin 
protecţia imediată a 
victimei şi securizarea
spaţiului familial 

Primaria 
Politia 

permanent depăşirea 
situaţiilor de
dificultate ale
familiilor 

7 Promovarea unei
imagini pozitive a
persoanei 
vârstnice în
comunitate 

Cultivarea în rândul 
comunităţii a unui concept 
de respect faţă de 
persoana vârstnică şi faţă 
de valoarea experienţei 
sale de viata 

Primaria permanent crearea unei 
comunităţi 
pentru care 
respectul şi
consideraţia 
sunt adevărate 
valori 

8 Atragerea de 
parteneri privaţi 
pentru 
dezvoltarea 
serviciilor de 
asistenţă socială 

Identificarea şi cooptarea 
unui partener privat care 
să sprijine autoritatea 
locală prin servicii de 
suport, în realizarea
obiectivelor de prevenire a
marginalizării sociale 

Primaria 2016 furnizarea de 
servicii de 
calitate 

9 Prevenirea 
marginalizarii 
sociale 

Identificarea persoanelor 
aflate in situatii de criza;
Luarea in evidenta si 
acordarea beneficiilor 
sociale; 
Ameliorarea stării de 
sanatate a familiilor aflate 
in dificultate prin campanii 
de conştientizare si 
consiliere 

Primaria 
Medicii de
familie 

permanent Realizarea unei 
baze de date 
referitoare la
persoanele 
aflate in
dificultate sau 
situatii de risc;
Ameliorarea 
condiţiilor de 
viata a
categoriilor 
vulnerabile si 
defavorizate 
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Primăria Diosig* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 350 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 220 
 - beneficiar indemnizaţie de creştere a copilului: 60 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 40 
 - asistenţi personali: 20 
                            Total beneficiari: 690 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 800000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:555000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:245000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 800000 - lei 
 
                                                    PLAN DE ACŢIUNE 2016 
           pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale 
 
Obiectiv general 1. Îmbunătăţirea echităţii se efectuează prin Activităţi/Acţiuni/Măsuri ca: 
a.Recertificarea beneficiarilor de venit minim garantat şi de alocaţie familială pe baza 
procedurilor armonizate pentru testarea mijloacelor, potrivit Legii nr. 416/2010 privind venitul 
minim garantat şi Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările 
ulterioare 
b.Plata beneficiarilor de ajutoare de încălzire pe baza procedurilor armonizate pentru testarea 
mijloacelor potrivit noii legislaţii 
c.Plata beneficiarilor de VMG şi de ASF pe baza procedurilor armonizate pentru testarea 
mijloacelor 
Obiectiv general 2. Creşterea gradului de activare/participare socială a beneficiarilor de servicii 
şi prestaţii sociale 
a.Oferirea de cursuri de formare profesională de către AJOFM şi agenţii specializate 
b.Condiţionarea menţinerii prestaţiilor sociale pentru cei apţi de muncă de participarea la 
programele disponibile de activare socială considerate relevante de asistentul social 
responsabil de caz (de exemplu, educaţie contraceptivă, educaţie pentru sănătate,programele 
"A doua şansă"etc.) 
Obiectiv general 3. Eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistenţă socială 
a.Reducerea fraudelor în accesarea prestaţiilor sociale 
Obiectiv general 4. Îmbunătăţirea eficienţei funcţionale a sistemului de asistenţă socială 
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a.Elaborarea documentului pentru introducerea formularului unic de cerere şi a unui singur 
punct de acces pentru programele adresate familiilor cu venituri reduse, alocaţiile pentru 
persoanele cu handicap şi programele de politici familiale 
Obiectiv general 5. Creşterea capacităţii de analiză, prognoză, planificare strategică, 
monitorizare şi evaluare 
a.Încheierea de protocoale cu privire la schimbul de date între institutii care acordă şi 
monitorizează serviciile sociale 
b.Interconectarea sistemelor de baze de date referitoare la beneficiarii de drepturi sociale şi cu 
alte surse de date relevante 
Obiectiv general 6. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din sistem (cu componente 
cantitativă şi calitativă) 
a.Angajarea la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială de asistenţi sociali/personal 
calificat conform cerinţelor postului 
b.Realizarea formării continue a personalului din sistem 
c.Elaborarea/armonizarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale 
d.Realizarea de întâlniri anuale la nivel central şi judeţean/local pentru diseminarea 
schimbărilor/noutăţilor legislative şi aplicarea unitară a acestora 
Obiective secundare ale serviciului: 
a.formarea asistenţilor personali pentru dezvoltarea competenţelor profesionale dobândite, 
facilitând sensibilizarea şi implicarea activă în ceea ce priveşte respectarea interesului 
persoanei cu handicap; 
b.acordarea si monitorizarea acordării îngrijirilor personale, având în vedere stimularea 
activităţii şi participării persoanei cu handicap grav, în perspectiva conservării autonomiei 
persoanale şi sociale; 
c.evaluarea periodică a eficienţei activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav şi comunicarea rezultatelor prin rapoarte către Consiliul Local, 
d.diseminarea rezultatelor către personalul propriu, beneficiari, familiile acestora şi alţi factori de 
interes prin mass-media. 
 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Diosig 
 
Primăria Drăgăneşti* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
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                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Drăgăneşti 
 
Primăria Finiş* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - asist. pers., indemnizaţii handicap, ASF, VMG: 938 
                            Total beneficiari: 938 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:539280 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:644420 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 1183700 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Finiş 
 
Primăria Gepiu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 90 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 70 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 19 
 - beneficiar conform OUG 111/2010: 11 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 100 
                            Total beneficiari: 290 
 
Servicii sociale existente: 
 - Asociaţia Smiles 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Serviciul public de asistenţă socială Gepiu 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
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 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 350000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:300000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:50000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 350000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Gepiu 
 
Primăria Hidişelu de Sus* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 45 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 40 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 90 
 - asistent personal: 5 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 35 
 - beneficiar alocaţie de stat: 15 
 - beneficiar ajutoare alimentare POAD: 600 
 - beneficiar indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent lunar: 20 
                            Total beneficiari: 850 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:297000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:33000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 330000 - lei 
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Plan anual de acţiune în domeniul organizării şi funcţionării serviciului public de 
asistenta socială prin Compartimentul Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială 

 
Serviciul public de asistenta sociala este structura specializată în administrarea şi 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, organizată la nivel de 
compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit Compartimentul 
Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială.     
 Compartimentul Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială are 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.     

Planul anual de acţiune cuprinde masuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de 
asistenta sociala, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale, 
bugetul estimat si sursele de finanţare reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor 
factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială 
coerent, adaptat nevoilor locale ale Comunei Hidişelu de Sus. 

 
Obiective strategice generale 

- Dezvoltarea Compartimentului Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala 
- Promovarea transparentei si facilitatea accesului membrilor comunitarii la beneficii si 
servicii sociale 
- Prevenirea abandonului familial si şcolar al copilului 

4 Promovarea drepturilor fundamentale ale copilului, conform Legii 272/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare 

- Prevenirea instituţionalizării persoanei cu handicap 

- Asigurarea serviciilor la domiciliu pentru persoana cu handicap grav 

- Protecţia victimelor violenţei domestice 

- Sprijin si asistenta pentru asociaţii si fundaţii 
 
Acţiuni/Măsuri/Metode de implementare/Termene/Rezultate/Responsabil 

Perfecţionarea personalului cu atribuţii în asistenţa socială privind evaluarea iniţială şi 
complexă a cazurilor care prezintă nevoi sociale Termen: anual 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 

Acordarea de servicii de consiliere si mediere in vederea cunoaşterii de către persoanele aflate 
in dificultate Termen: permanent 
Rezultat: eradicarea abandonului familial, scăderea gradului de sărăcie, creşterea calităţii vieţii 
persoanelor, creşterea nivelului de trai al membrilor comunităţii 

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din localitate, în vederea suportului comun acordat 
copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar. Termen: anual 
Rezultat: înlăturarea abandonului şcolar 

Informarea atât a părinţilor cât şi a comunităţii cu privire la drepturile fundamentale ale copilului 
- dreptul la educaţie, la sănătate, la socializare, dreptul la o familie, dreptul de a creşte într-un 
mediu sănătos, dreptul la protecţia imaginii, dreptul la a-şi exprima opinia etc. Termen: anual 
Rezultat: respectarea drepturilor fundamentale ale copilului 
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îndrumarea familiilor persoanei cu handicap cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au 
faţă de persoana bolnavă Termen: permanent 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

Selecţia şi angajarea de asistenţi personali, preferabil din familia persoanei cu handicap, care 
să se ocupe de îngrijirea corespunzătoare şi să răspundă în mod optim 
la exigenţele persoanei cu handicap Termen: permanent 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii familiei cu tensiuni şi violenţă familială, în vederea 
depăşirii momentului de criză şi prevenirii unor noi episoade de violenţă. Termen: anual 
Rezultat: asigurarea unui climat familial corespunzător 

Cultivarea în rândul comunităţii a unui concept de respect faţă de persoana vârstnică şi faţă de 
valoarea experienţei sale de viaţă Termen: permanent 
Rezultat: crearea unei comunităţi pentru care respectul şi consideraţia sunt adevărate 
valori 

Identificarea şi cooptarea unor parteneri privaţi care să sprijine autoritatea locală prin servicii 
de suport, în realizarea obiectivelor de prevenire a marginalizării sociale Termen: permanent 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 
Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu afaceri, în special din domeniul agricol în creşterea 
nivelului comunităţii, prin preluarea persoanelor din sistemul de servicii şi prestaţii sociale, în 
sistemul de persoană activă în câmpul muncii Termen: permanent 
Rezultat: creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 

îndrumarea persoanelor fără loc de muncă, în ocuparea unui loc de muncă în cadrul micilor 
afaceri agricole de pe raza localităţii şi chiar a dezvoltării proprii a unei astfel de activităţi 
Termen: permanent 
Rezultat: creşterea nivelului de trai al membrilor comunităţii 

Implementarea masurilor si acţiunilor stabilite in cadrul Planului anual de acţiune presupune un 
proces de planificare bazat pe obiectivele si nevoile locale, dar mai ales pe resursele materiale, 
financiare si umane disponibile. Pentru a se urmări eficienta obiectivelor stabilite este nevoie de 
o monitorizare permanenta si de o evaluare a rezultatelor activitatilor întreprinse. 
Implementarea planului de acţiune se va realiza de către Compartimentul Autoritate Tutelara si 
Asistenta Socială.     

                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Hidişelu de Sus 

Primăria Ineu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 812 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 705 
 - beneficiar alocaţie de stat: 866 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 910 
 - beneficiari ai Legii 448/2006: 153 
 - beneficiar indemnizaţie concediu de creşetere al copilului: 36 
                            Total beneficiari: 3482 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
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Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 498212 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:99873 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:398343 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 498216 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Ineu 
 
Primăria Măgeşti* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 40 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 19 
 - beneficiar persoană cu handicap: 24 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 2 
                            Total beneficiari: 85 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 358500 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:257130 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:101370 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 358500 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Măgeşti 
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Primăria Marghita* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 195 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 475 
 - asistent personal: 34 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 77 
 - beneficiar alocaţie de stat pentru copil: 59 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 127 
 - beneficiar indemnizaţie pentru creşterea copilului: 94 
 - beneficiar locuinţă socială pt persoană defavorizată: 78 
                            Total beneficiari: 1139 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:994156 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:181684 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 1175840 - lei 
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                               *Conform datelor comunicate de către Primăria Marghita 
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Primăria Nojorid* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 88 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 112 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 71 
 - beneficiar consiliere şi informare socială: 150 
                            Total beneficiari: 421 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu public de informare şi consiliere 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 68000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:16000 
                 - bugetul consiliului judeţean:31000 
                 - bugetul local:21000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 68000 - lei 
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                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Nojorid 
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Primăria Olcea* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Olcea 
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Primăria Oradea – Administraţia Socială Comunitară Oradea* 
 
Categorii de beneficiari pentru: 
 

Nr. 
Crt Categorii de beneficiari Nr. beneficiari 
1  Copii cu vârsta cuprinsă intre 10 luni şi 4 ani (creşe) 560 
3 Beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei 1722 
4 Beneficiari  ai alocaţiei de stat pentru copii 371 
5 Beneficiari ai prevederilor OUG 111/2010 1846 
6 Monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 60 

7 
 Beneficiari de servicii de asigurarea hranei a persoanelor şi familii în situaţie socio-economice 
vulnerabile 190/lunar 

8 Beneficiari de ajutor social 233 media/lună 

9 
Beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne care fac parte din categoria beneficiarilor 
de ajutor social 215 

10 Beneficiari de ajutor de urgenţă 66 
11 Cadavre cu identitate necunoscută sau fără aparţinători 11 

12 
Beneficiari ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, lemne şi gaze 
naturale 4328 

13 Persoane cu handicap grav cu asistenţi personali 1585 
14 Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav 241 
15 Persoane cu dizabilităţi   

Persoane singure, persoane vârstnice care se  
16 găsesc în situaţii de vulnerabilitate   
17 Familii/copii care au nevoie de servicii sociale   
18 Rromi   

19 
Tineri care au părăsitsistemul de protecţie a copilului (Centrele sociale cu destinaţie 
multifuncţională Candeo şi Dignitas) 65 

20 Persoane  fără adăpost 130 
21 Persoane fără lociunţă 222 
22 Persoane identificate că apelează la mila publicului 58 
23 Persoane cu handicap (anchete sociale şi consiliere) 3320 
24 Persoane de favorizate beneficiare de ajutoare alimentare (POAD) 11482 
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25 Persoane, famili, grupuri aflate în dificultate, care au nevoie de susţinerea comunităţii   
26 Preşcolarii, şcolarii şi studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Oradea aprox. 49.000 

                            Total beneficiari: 75705 
 
Servicii sociale existente: 
 
Nr. 
Crt Servicii sociale existente Nr. servicii 
1  Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe 13 
2 Serviciu de asigurarea hranei a persoanelor şi familii în situaţie socio-economice vulnerabile 1 

3 Acordarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav 1344 
4  Acordarea drepturilor salariale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 241/beneficiari 
5 Servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea 50/beneficiari 
  Informare şi consiliere cetăţeni  
  Verificarea şi preluarea documentelor privind solicitarea serviciilor sociale  
6 Preluarea cererilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau sesizărilor cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor 20.763/beneficiari 
  Înregistrarea şi  transmiterea acestora către serviciile din cadrul instituţiei, spre rezolvare.  
7 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo 1 
8 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul social cu destinaţie multifuncţională Dignitas 1 
9 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul de cazare temporara nr. 1 – str. O. Goga nr.4 1 

10 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul de cazare temporara nr. 2 – str. Atelierelor nr. 13 1 
11 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul de cazare temporara nr. 3 – str. Atelierelor nr. 13 1 
12 Cazare, informare şi consiliere socială – Centrul social  Adăpostul de Noapte 1 
13 Centru Unic de Voluntariat Oradea (CUVCO) 1 
14 Cabinete medicale şcolare  şi stomatologice 39 de cabinete 

15 
Serviciul ACCES-OR informare, consiliere, transport accesibilizat şi dispecerat telefonic pentru 
facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în comunitate 1 

 
 
  Număr servicii existente: __ 
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Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 

Nr. Crt Programul de contractare a serviciilor (sociale) din fonduri publice 
Perioada de  
contractare Durata contractului 

1 
Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea 
prevenirii unor de dificultate sau  vulnerabilitate Anul 2016 12 luni 

2.  Acordarea de subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor conf. L34/1998 Anul 2016 12 luni 
 
Bugetul estimat: 35224000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:3454000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:31770000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 35224000 - lei 
    
 

I. Administraţia Socială Comunitară Oradea – Planul anual de acţiune pe anul 2016 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv 
strategic Acţiuni/Măsuri Responsabil Termene Indicatori/Rezultate 

1.  Asistenţa şi 
protecţia 
socială pentru 
copii şi familie 

Asigurarea serviciilor cu caracter social, medical şi 
educaţional, pentru creşterea, îngrijirea şi educarea 
timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 
ani. 

Serviciul 
Programe 
Sociale 

Permanent  Nr. de copii beneficiari ai 
serviciilor de creşă, 
gradul de satisfacţie al 
părinţilor, servicii de 
îngrijire şi educaţie de 
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calitate 
  Asigurarea de prestaţii financiare excepţionale 

conform Legii nr. 272/2004 privind promovarea şi 
protecţia drepturilor copilului  

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

permanent Creşterea calităţii vieţii, 
nr. de copii/familii 
beneficiare 

  Protecţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate conform Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului şi HG 691/2015 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Lunar Menţinerea relaţiilor 
personale ale copiilor cu 
părinţii care sunt plecaţi 
la muncă în străinătate 

  Promovarea campaniei „Singuri acasă – ai grijă de 
copiii tăi oriunde te afli” 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

permanent Conştientizarea de către 
părinţi a riscurilor 
asumate prin plecarea 
lor în străinătate 

  Prevenirea separării copilului de familia sa Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Permanent  Conştientizarea de către 
părinţi a obligaţiilor pe 
care le au faţă de copil 

  Înregistrarea tardivă a naşterii Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Permanent  
 

Eliberarea actului de 
identitate pentru mamă şi 
ulterior înregistrarea 
naşterii copilului/lor 

  Acordarea alocaţiei de stat pentru copii conform Legii 
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Lunar  Transmiterea către 
AJPIS a tabelului 
centralizator însoţit de 
cererile privind 
solicitarea alocaţiei de 
stat pentru copii  

  Acordarea indemnizaţiei şi stimulentului de inserţie 
conform OUG 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Lunar  Transmiterea către 
AJPIS a tabelelor 
centralizatoare însoţite 
de cererile privind 
solicitarea beneficiilor 
acordate de OUG 
111/2010 

  Identificarea copiilor aflaţi în situaţii de risc  conform 
HG 691/2015 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Permanent  Acordarea de servicii şi 
beneficii în baza unui 
plan de servicii în 
vederea depăşirii 
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situaţiei de risc 

  Monitorizarea mamelor care au fost înregistrate în 
situaţie de risc social în spital conform HG 1103/2014 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

Permanent  Rapoarte cu privire la 
modul de creştere şi 
îngrijire a copilului 

  Monitorizarea relaţiilor personale ale copilului cu 
părintele la care nu locuieşte în mod statornic conform 
Legii 272/2004 

Serviciul 
Protecţia 
Copilului 

6 luni  Rapoarte de vizită şi 
raport de monitorizare 
final 

  Organizarea de activităţi recreative pentru copii prin  
intermediul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar  
Oradea, coordonat de ASCO  

Serviciul 
Programe 
Sociale 

periodic  Prevenirea abandonului 
şcolar şi integrarea 
socială a copiilor aflaţi în 
situaţii de risc social 
datorită mediului în care 
trăiesc. 
 

2. Prevenirea şi 
combaterea 
marginalizării 
sociale, Ajutor 
social 

Acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 
416/2001 (actualizată) privind venitul minim garantat 
şi HG nr. 50/2011  privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416 /2001  
 

Serviciul Social permanent Nr. de persoane/familii 
beneficiare de ajutor 
social 

  Acordarea ajutorului de urgenţă, conform Legii nr. 
416/2001 (actualizată) privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată şi H.C.L. nr. 336/25.04.2013  
 

Serviciul Social permanent Nr. de persoane/familii 
beneficiare de ajutor de 
urgenţă 

  Acordarea ajutorului  de încălzire cu lemne conform 
Legii nr. 416/2001 (actualizată) privind venitul minim 
garantat şi Ordonanţei de Urgenţă  nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece şi H.G. nr 778/ 2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
actualizată 

Serviciul Social sezonul 
rece 

Nr. de persoane/familii 
beneficiare de ajutor de 
încălzire cu lemne 

  Acordarea ajutorului de încălzire pentru familiile şi 
persoanele singure, altele decât cele beneficiare de 
venitul minim garantat conform Ordonanţei de 

Serviciul Social sezonul 
rece 

Nr. de persoane/familii 
beneficiare de ajutor de 
încălzire, altele decât 
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Urgenţă  nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece  

cele beneficiare de 
venitul minim garantat 

  Înmormântarea gratuită, conform HCL nr. 85/2009 
privind aprobarea suportării din bugetul local a 
cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără 
aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută 

Serviciul Social la nevoie Înhumarea cadavrelor 
fără aparţinători şi a 
cadavrelor cu identitate 
necunoscută 

       “Prânzul pe roți pentru oamenii străzii” acţiune 
constând în asigurarea unui prânz (constând în felul I 
şi felul II), pentru 30 de persoane/zi,  care va fi distribuit 
de personalul ASCO, în zonele care sunt frecventate 
de oamenii străzii în Oradea.  

Serviciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

decembrie 
2015 

martie 2016 

Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor fără 
adăpost 

  Servicii de asigurare a hranei persoanelor aflate în 
situaţii economico-sociale sau medicale deosebite din 
municipiul Oradea conform Legii nr.208/1997 privind 
cantinele de ajutor social şi HCL nr.86/2009 privind 
aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Administraţia Socială Comunitara Oradea şi Colegiul 
Tehnic Transilvania - Oradea privind acordarea 
serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate în 
situaţii economico-sociale sau medicale deosebite din 
municipiul Oradea 
 

Serviciul Social permanent Nr. de persoane/familii 
beneficiare de cantină 
socială 

  Servicii de distribuire a alimentelor către beneficiarii  
din municipiul Oradea .Ajutoarele alimentare provin 
din stocurile de intervenţie comunitare destinate 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din 
Romania  

Serviciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

2015-2016 Nr. de personae 
beneficiare, creşterea 
calităţii vieţii 

3. Promovarea şi 
protecţia 
persoanelor 
vârstnice 

 Organizarea de  activităţi recreative şi de socializare 
cu ocazia marilor sărbători creştine şi a Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. Totodată 
ASCO organizează cu diferite ocazii, acţiuni de 
socializare şi petrecere a timpului liber pentru 
persoanele vârstnice pentru ca acestea să 
beneficieze de posibilitatea participării active la viaţa 
publică, socială şi culturală a comunităţii locale. 
 

Serviciul 
Programe 
Sociale 

periodic Creşterea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice 
beneficiare 
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4. Promovarea şi 
protecţia 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap 
 
 

Angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap cf Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi 
Lege nr.53/2003 Codul muncii 
 

Comp. Resurse 
Umane 
Salarizare, 
Serviciul 
Financiar 

permanent Servicii suport de îngrijire 
pentru persoanele cu 
handicap grav 

  Acordarea indemnizaţiei lunare  persoanele cu 
handicap grav, conform Legii nr. 448/2006 privind 
promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor cu 
handicap 
 

Comp. Resurse 
Umane 
Salarizare, 
Serviciul 
Financiar 

permanent Servicii suport de îngrijire 
pentru persoanele cu 
handicap grav 

  Parteneriat încheiat cu D.G.A.S.P.C. Bihor - Servicii 
de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din 
municipiul Oradea în vederea prevenirii unor situaţii 
de dificultate sau vulnerabilitate  

Comp. Resurse 
Umane 
Salarizare, 
Serviciul 
Financiar 

permanent Activităţi de recuperare 
pentru copii cu dizabilităţi 
din municipiul Oradea 

5. Asistenţa şi 
protecţia 
socială a 
persoanelor 
fără adăpost 

Centru Social de Urgenţă şi Adăpost de Noapte 
 

Servciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

permanent Cazare pe timpul nopţii 
pentru persoanele fără 
adăpost, servicii de 
reintegrare sociale a 
acestora 

  Servicii de informare , consiliere si mediere pentru 
beneficiarii  Centrului de Cazare Temporara nr. 1 str. 
O. Goga nr.4 

Servciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

permanent Activităţi de consiliere 
sociala şi de dezvoltare a 
deprinderilor de viata 
independenta 

  Servicii de informare , consiliere si mediere pentru 
beneficiarii  Centrului de Cazare Temporara nr. 2  str. 
Atelierelor nr.13 

Servciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

permanent Activităţi de consiliere 
sociala şi de dezvoltare a 
deprinderilor de viata 
independenta 

  Servicii de informare , consiliere si mediere pentru 
beneficiarii  Centrului de Cazare Temporara nr. 3  str. 
Atelierelor nr.13 

Servciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

permanent Activităţi de consiliere 
sociala şi de dezvoltare a 
deprinderilor de viata 
independenta 
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  Centre sociale cu destinaţie multifuncţională Dignitas 
şi Candeo, pentru tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului, nu au locuinţă şi nu dispun de 
mijloacele financiare închirierii sau cumpărării unei 
locuinţe.  
 

Servciul 
Prevenirea 
Marginalizării 
Sociale 

permanent Dezvoltarea de 
deprinderi pentru o viaţă 
independentă, 
reintegrare socială 

6. Sprijin şi 
asistenţă 
pentru asociaţii 
şi fundaţii 

Acordarea de subvenţii fundaţiilor şi asociaţiilor care 
furnizează servicii de asistenţă socială conform Legii  
nr. 34 / 1998, privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, HG nr. 1217/2008 privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 34/1998  
 

Serviciul 
Programe 
Sociale; 
Serviciul 
Financiar 

anual/lunar Suport financiar pentru 
fundaţiile şi asociaţiile 
care furnizează servicii 
de asistenţă socială şi 
servicii sociale pentru 
persoanele şi familiile 
aflate în dificultate 

 
 
 
 
 

Nr. crt. Obiective generale Termene 
1. Informarea promptă şi corectă a cetăţenilor cu privire la demersurile pe care trebuie 

să le întreprindă în vederea obţinerii serviciului solicitat 
Permanent 

2. Scurtarea timpului alocat de cetăţean rezolvării unei probleme ce intră în competenţa 
instituţiei 

Permanent 

3. Asigurarea accesului cetăţeanului la informaţii de interes public Permanent 
 
 
 
 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Oradea 



 124 

Primăria Oşorhei* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 58 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 65 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 65 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 41 
                            Total beneficiari: 229 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment de asistenţă socială şi autoritate tutelară 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 560000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:490000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:70000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 560000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Oşorhei 
 
Primăria Paleu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiari: 125 
                            Total beneficiari: 125 
 
Servicii sociale existente: 
 - Un post consilier social 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 131360 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:105080 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
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                 - bugetul local:26260 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 131340 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Paleu 
 
Primăria Pietroasa* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PREVĂZUTE ÎN STRATEGIA 

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE AFERENTE COMUNEI PIETROASA 
 

Nr
. 
crt 

Domeniu Obiective Activitati Institutie / 
Responsabil 

-   crearea unei baze de date 
privind persoanele vârstnice din 
cadrul Serviciului Public de 
Asistenţă Socială al comunei 
Pietroasa; 

  
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Servicii 
pentru 
personae 
vârstnice 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Promovarea unui 
sistem coerent, 
coordonat şi integrat 
de asistenţă socială 
pentru persoanele 
vârstnice din comuna 
Pietroasa 

-       însuşirea şi aplicarea cadru 
legislativ actual, modificat şi/sau 
completat în vederea abordării 
integrate a stării sociale a 
persoanelor vârstnice; aplicarea 
reglementărilor sistemului de 
evaluare a nevoilor şi a gradului 
de dependenţă 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
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-   evaluarea resurselor umane 
existente şi a nevoilor de 
formare a personalului 
-   Facilitarea accesului 
persoanelor vârstnice la 
ajutoare financiare, materiale şi 
medicale acordate pentru situaţii 
punctuale conform legislaţiei 
(căldură, etc.). 
-     întărirea colaborării 
asistentului social cu medicul de 
familie al vârstnicului aflat în 
evidenţă, atunci când starea lui 
de sănătate este precară; 

Combaterea riscului 
de excluziune socială 
a persoanelor 
vârstnice şi creşterea 
calităţii vieţii acestora 

-     facilitarea accesului 
persoanelor vârstnice din 
Pietroasa la servicii sociale şi 
medicale organizarea de grupuri 
de informare pe diverse tematici 
în vederea reducerii riscului de 
abuz, 
neglijare şi consecinţele 
acestuia 
-   crearea de materiale 
informative (pliante, etc.). 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

  

Promovarea 
participării persoanelor 
vârstnice la viaţa 
socială şi cultivarea 
relaţiilor interumane 

acordarea de suport pentru 
îmbunătăţirea socio- economice 
a persoanelor vârstnice în 
conformitate cu legislaţrcr'în 
vigoare implicarea în viaţa 
socială a persoanelor vârstnice 
prin participarea la consiliul 
seniorilor organizarea unor 
excursii a persoanelor vârstnice 
pentru vizitarea celor mai 
importante zone turistice din 
ţară 

  
Primăria 
Comunei 
Pietroasa 

2 Servicii 
sociale 
pentru 
personae 
/familie aflate 
  

Crearea unui sistem 
coerent, integrat în 
ceea ce priveşte 

Realizarea unei baze 
informatizate de date cu privire 
la beneficiarii de servicii sociale, 
oferite în cadrul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială al 
comunei Pietroasa 

Primăria 
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Îmbunătăţirea continuă 
a calităţii serviciilor 
sociale 

Evaluarea continuă a 
personalului şi a nevoilor de 
formare profesională a acestora 
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 reprezentanţi care să le 
promoveze interesele 
Acordarea de servicii sociale 
flexibile, adaptate nevoilor 
beneficiarilor şi în funcţie de 
priorităţile identificate în urma 
evaluării şi monitorizării 

Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

Promovarea 
activităţilor de 
asistenţă socială în 
comunitate şi 
implicarea acesteia în 
problematica socială 

Organizarea de întâlniri, 
dezbateri, mese rotunde, 
seminarii pe teme de asistenţă 
socială; Implicarea factorilor de 
decizie (consilieri locali) în 
problematica socială; 
Promovarea unei imagini 
pozitive a beneficiarilor 
serviciilor sociale furnizate de 
către institutia noastră 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

Promovarea 
participării şi 
colaborării între toti 
factorii implicaţi în 
domeniul social 

Identificarea potenţialilor 
parteneri din comunitate şi 
înaintare de propuneri de 
colaborare; 
încheierea de convenţii de 
parteneri at Crearea unei reţele 
de susţinere, pentru persoanele 
aflate în nevoie, prin implicarea 
cât mai multor factori din 
comunitate (familie, instituţii, 
organizaţii, etc.) în rezolvarea 
problemelor acestora; 
- Organizarea unor întâlniri şi 
dezbateri periodice între 
parteneri, beneficiari, 
reprezentanţi ai instituţiei şi alte 
persoane interesate 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Promovarea prevenţiei 
ca măsură de 
importanţă majoră în 
activitatea de asistentă 
socială  
  
 

Realizarea de întâlniri tematice 
cu grupuri de persoane aflate în 
situaţie de risc social sau 
beneficiare de servicii sociale 
Identificarea persoanelor aflate 
în situaţii de risc social; 
- Informarea şi consilierea 
persoanelor aflate în situaţii de 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
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risc social 

Promovarea bunelor 
practici în domeniul 
asistenţei sociale şi 
contribuţia la 
perfecţionarea acestui 
domeniu 

Crearea unui site cu informaţii 
din domeniul asistenţei sociale 
(legi, instituţii, organizaţii, 
programe, proiecte, 
împărtăşirea de modele de bună 
practică) şi a unui forum de 
discuţii pe această temă 
împărtăşirea de modele 
inovatoare sau de bună practică 
cu alţi furnizori de servicii 
sociale 
  

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

Promovarea unui 
sistem coerent, 
coordonat şi integrat 
de asistenţă socială 
pentru copiii care 
provin din familii cu 
probleme sociale. 

Crearea unei baze de date 
privind copiii care provin din 
familii cu probleme sociale, din 
cadrul Serviciului Public de 
Asistenţă Socială; 
-       Realizarea şi îmbunătăţirea 
documentaţiilor conform 
legislaţiei în vigoare; 
-       însuşirea şi aplicarea 
cadrului legislativ actual, 
modificat şi/sau completat în 
vederea abordării integrate a 
stării sociale a familiilor copiilor 
asistati 
Evaluarea resurselor umane 
existente şi a nevoilor de 
formare a personalului 
Implicarea educatorilor, 
învăţătorilor, profesorilor din 
comunitate în programele 
destinate copiilor care provin din 
familii cu probleme sociale 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
  
  

3 Servicii 
pentru 
protecţia 
copilului şi 
familiei 

Combaterea riscului 
de excluziune socială 
a copiilor care provin 
din familii cu probleme 
sociale 
  
  
  
  
  

Facilitarea accesului familiilor cu 
copiii în dificultate la ajutoare 
financiare, materiale şi medicale 
acordate pentru situaţii 
punctuale conform legislaţiei şi 
punerea în legătură cu diferite 
O.N.G. care pot răspunde 
anumitor nevoi specifice 
Întărirea colaborării asistentului 
social cu medicul de familie al 
familiei aflată în dificultate, aflat 
în evidenta Serviciului Public de 
Asistenţă Socială, atunci când 
starea de sănătate a copilului 
este precară; 
- Facilitarea accesului copiilor 
cu risc de separare de familia sa 
la serviciile sociale şi medicale 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
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Promovarea 
participării copiilor şi a 
familiei la viaţa socială 
şi cultivarea relaţiilor 
interumane 

Dezvoltarea de programe 
educaţional - ocupaţionale. 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

Promovarea activităţii 
Serviciului Public de 
Asistentă Socială în 
comunitate 

Promovarea unei imagini 
pozitive a beneficiarilor 
serviciilor sociale furnizate de 
către instituţia noastră; —' - 
Organizarea de întâlniri, mese 
rotunde pe teme de prevenirea 
separării copilului de familia sa 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

  

Promovarea 
participării şi 
colaborării între toţi 
factorii implicaţi în 
domeniul social 

Realizarea unei strategii de 
promovare a parteneriatelor 
care să se bazeze pe nevoile 
existente în comunitate; 
Identificarea potenţialilor 
parteneri din comunitate şi 
înaintarea de propuneri de 
colaborare; 
încheierea de convenţii de 
parteneriat 
  

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

  

  

Combaterea riscului 
de marginalizare 
socială a copiilor cu 
dizabilităţi. 

Folosirea experienţei acumulate 
şi consultarea cu personalul 
implicat în stabilirea unor 
obiective concrete furnizării de 
servicii sociale Promovarea 
parteneriatelor cu organizaţii 
nonguvernamentale care 
activează în domeniul asistentei 
sociale 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 

4 Servicii 
pentru copii 
cu dizabilităţi 
  

Promovarea 
participării copiilor cu 
dizabilităţi la viaţa 
socială şi cultivarea 
relaţiilor interumane 

Dezvoltarea de programe 
educaţional - ocupaţionale în 
vederea încurajării integrării 
sociale a acestora 
Implicarea copiilor cu dizabilităţi 
în diverse activităţi sociale prin 
organizarea de vizite, excursii, 
tabără cu scopul socializării 
Realizarea unor activităţi pentru 
dezvoltarea relaţiilor interumane 
în parteneriat cu copii /elevi care 
provin din instituţii /şcoli. 
Promovarea activităţilor de 
voluntariat prin implicarea 
acestora în activităţile directe cu 
copii 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
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Promovarea 
participării şi 
colaborării între toti 
factorii 
implicaţi în domeniul 
social 
  
  
  
  

Realizarea unei strategii de 
promovare a parteneriatelor 
care să se bazeze pe nevoile 
existente în comunitate; 
-   încheierea de convenţii de 
parteneriat /colaborare; 
-   Crearea unei reţele de 
susţinere pentru copii 
aflaţi în dificultate, prin 
implementarea a cât mai 
multor factori din comunitate 
(familie, instituţii, organizaţii, 
etc.) în rezolvarea problemelor 
acestora 

Primăria 
Comunei 
Pietroasa 
Referentul 
Social 
  
  

    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Pietroasa 
 
 
Primăria Popeşti* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiari: 299 
                            Total beneficiari: 299 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:731200 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 731200 - lei 
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Planul anual de acţiune – Popeşti 2016 
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                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Popeşti 
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Primăria Răbăgani* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Răbăgani 
 
Primăria Remetea* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 146 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 137 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 113 
                            Total beneficiari: 396 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:210000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
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                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 210000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Remetea 
 
Primăria Rieni* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 65 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 52 
 - asistent personal: 11 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 12 
                            Total beneficiari: 140 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment Prestaţii Sociale 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
- bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 – lei 
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PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA 
AL COMUNEI RIENI - 2016 - 

 
Nr. 
Crt 

Obiectiv strategic Acţiuni/Măsuri Metode de 
implementare 

Termene Rezultate 

1  

Dezvoltarea 
Compartimentului de 
Asistenţă social 

Perfecţionarea personalului cu atribuţii în 
asistenţa socială privind evaluarea iniţială şi 
complexă a cazurilor care prezintă nevoi 
sociale 

 anual furnizarea de servicii de 
calitate 

 
2 

Prevenirea abandonului 
familial al copilului 

Acordarea de servicii familiilor care au un 
număr mare de copii şi un grad ridicat de 
sărăcie, fiind în risc permanent de abandon 
familial 

 permanent Eradicarea 
abandonului 
familial 

3 
 

Prevenirea abandonului 
scolar al copilului 

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din 
localitate, în vederea suportului comun 
acordat copiilor aflaţi în risc de abandon 
şcolar 

 decembrie 2016 Înlăturarea 
abandonului 
şcolar 

4 
 

Prevenirea exploatării 
copilului prin munca 

Informarea tuturor persoanelor care 
folosesc minori la muncă agricolă, cu privire 
la consecinţele penale în cazul exploatării 
copilului prin muncă 

 permanent evitarea exploatării 
copilului prin 
muncă 

Promovarea drepturilor 
fundamentale ale copilului, 
conform Legii 272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Informarea atât a părinţilor cât şi a 
comunităţii cu privire la drepturile 
fundamentale ale copilului -dreptul la 
educaţie sănătate, la socializare, dreptul la o 
familie, dreptul de a creşte într-un mediu 
sănătos, 
dreptul la protecţia imaginii, dreptul la a-şi 
exprima opinia etc. 

 semestrial respectarea drepturilor 
fundamentale ale 
copilului 

5 
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Prevenirea instituţionalizării 
persoanei cu handicap 

Îndrumarea familiilor persoanei cu handicap 
cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le 
au faţă de persoana bolnavă 

 semestrial creşterea calităţii vieţii 
persoanelor cu 
handicap 

Protecţia victimelor violenţei 
domestice 

Asigurarea unei intervenţii prompte la 
nivelul comunităţii, în cazurile de violenţă 
domestică, prin protecţia imediată a victimei 
şi securizarea spaţiului familial 

 permanent depăşirea situaţiilor 
de dificultate ale 
familiilor 

6  

7 

8 

  

Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică 
 
 
 
 

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii 
familiei cu tensiuni şi violenţă familială, în 
vederea depăşirii momentului de criză şi 
prevenirii unor noi episoade de violenţă 
 

 Anual asigurarea unui climat 
familial corespunzător 
cu tensiuni şi violenţă 
familială, în vederea 
depăşirii momentului de 
criză şi prevenirii unor 
noi episoade de 
violenţă 

9 
 
 
 
 
 
 

Promovarea unei imagini 
pozitive a persoanei 
vârstnice în comunitate 

Cultivarea în rândul comunităţii a unui 
concept de respect faţă de persoana 
vârstnică şi faţă de valoarea  
experienţei sale de viata 

 permanent crearea unei comunităţi 
pentru care respectul şi  
consideraţia sunt 
adevărate valori 

10  

Socializarea şi prevenirea 
marginalizării persoanei 
vârstnice 

Crearea unui spaţiu de socializare pentru 
persoanele de vârsta a treia, crearea unor 
punţi între generaţii şi înlesnirea unor 
întâlniri, între elevi şi persoanele vârstnice 
fără aparţinători legali 

 2017 interacţiunea 
socială a 
beneficiarilor 
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11 

Atragerea de parteneri 
privaţi pentru dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă 
socială 

Identificarea şi cooptarea unui partener 
privat care să sprijine autoritatea locală 
prin servicii de suport, în realizarea 
obiectivelor de prevenire a marginalizării 
sociale 

 2016 furnizarea de servicii de 
calitate 

 
12 

Dezvoltarea unei reţele de 
reprezentanţi locali cu aport 
în crearea de locuri de 
muncă 

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu 
afaceri, în special, din domeniul agricol în 
creşterea nivelului comunităţii, prin 
preluarea persoanelor din sistemul de servicii 
şi prestaţii sociale, în sistemul de persoană 
activă în câmpul muncii 

 permanent creşterea gradului de 
ocupare a forţei de 
munca 

 
13 

Promovarea conceptului de 
persoană activă pe piaţa 
muncii, ca persoană 
dezvoltată şi evoluată 

Îndrumarea persoanelor fără loc de muncă, 
în ocuparea unui loc de muncă în cadrul 
micilor afaceri agricole de pe raza localităţii 
şi chiar a dezvoltării proprii a unei astfel de 
activităţi 

 permanent creşterea nivelului de 
trai al membrilor 
comunităţii 

 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Rieni 
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Primăria Roşia* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 29 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 32 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 12 
 - beneficiar persoană cu handicap grav cu asistent personal: 28 
 - beneficiar persoană cu handicap accentuat: 139 
                            Total beneficiari: 240 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 800000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:800000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 800000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Roşia 
 
Primăria Săcuieni* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 143 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 26 
 - asistent personal: 15 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 60 
 - beneficiar alocaţie de stat pentru copil: 110 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 142 
 - beneficiar indemnizaţie pentru creşterea copilului: 59 
 - beneficiar locuinţă socială pt persoană defavorizată: 21 
                            Total beneficiari: 576 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
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 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:1010731 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:181978 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 1192709 – lei 
 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE - 2016 
 

ACTIUNEA/ OBIECTIV INSTITUTII 
PARTENERE 

TERMEN
E 

REZULTATE ASTEPTATE 

Obiectiv strategic 1 : Dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar 
Obiectiv operaţional 1.1. : Dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluarei niţială, a 
nevoii sociale individuale, familialesi de grup 

Acţiunea 1.1.1. – dotare tehnica 
Acţiunea 1.1.2. – Perfecţionarea 
profesională a personalului 
existent 
Acţiunea 1.1 .3.-Încheierea de 
parteneriate public -privat; -
încheierea de parteneriate 
public - public 

Furnizori 
acreditaţi 

 

2016 Crearea unei baze de date 
funcţională şi eficientă 
Creşterea gradului de 
accesibilitate la serviciile 
sociale, reinserţia socială a 
beneficiarilor de servicii 
integrate Furnizarea de servicii 
de calitate pentru atingerea 
obiectivelor propuse pentru 
beneficiari. Creşterea calităţii 
vieţii persoanelor asistate 

Obiectiv operaþional 1.2. : Dezvoltarea activitãþilor de informare asupra drepturilor ºi 
obligaþiilor 
Acţiunea 1.2.1.-perfecţionarea 
profesionala a personalului 
implicat în activitatea de 
informare  
Acţiunea 1.2.2. - încheierea de 
parteneriate cu organizaţii care 
desfăşoară activităţi în sfera 
serviciilor sociale 
Acţiunea 1.2.3.actualizarea 
permanenta a  pagini web.  
Acţiunea 1.2.4. -publicare de 
articole in presalocala 

Furnizori 
acreditaţi 

2016 Creşterea gradului de 
accesibilitate la serviciile 
sociale 

Obiectiv operaþional 1.3.: Diversificarea acþiunilor de conºtientizare ºi sensibilizare 
socialã 

Acţiunea 1.3.1.:-dezvoltarea 
parteneriatului cu asociaţii şi 

Furnizori 2016 Creşterea gradului de 
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organizaţii neguvernamentale 

Acţiunea 1.3.2.-organizarea de 
manifestări de socializare  a 
categoriilor defavorizate 
Acţiunea 1.3.3.-promovarea în 
mass media a Acţiunilor 

acreditaţi accesibilitate la serviciile 
sociale 

Obiectiv operaţional 1.4.: Creşterea calităţii şi dezvoltareas erviciului de informare in 
domeniul asistentei sociale 
Acţiunea 1.4.1.-perfectionarea 
profesionala a personalului 
implicat in activitatea de 
asistenta sociala 

Furnizori 
acreditaţi 

2016 Diminuarea gradului de 
dependenţă faţă de serviciile 
sociale 

Obiectiv strategic 2 :Facilitarea accesului persoanelor aflate în risc de marginalizare 
socială la locuinţă 

Obiectiv operational 2.1 Realizarea unui numar de 12 locuinte destinate categoriilor 
defavorizate 
Acţiunea2.1.1. – Identificarea 
locatiei 
Acţiunea 2.1.2.-Intocmirea 
documentatiei necesare 
conform legislatiei in vigoare 
Acţiunea 2.1.3.-Realizarea 
obiectivului 

 2015-
2016 

Menţinerea în mediul propriu de 
viaţă. Asigurarea standardelor 
de calitate. 

 
Obiectiv operaţional 2.2.:Asigurarea accesului la locuinta pentru un număr de 44 
beneficiari 
Acţiunea 2.1.1. – Selecţia 
beneficiarilor 
Acţiunea 2.1.2.Repartizarea 
locuintelor conform listelor de 
acces 
Acţiunea 2.1.3.-Monitorizarea si 
evaluarea activitatii 

 2015-
2016 

Menţinerea în mediul propriu de 
viaţă. Asigurarea standardelor 
de calitate. 

Obiectiv strategic 3 – Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap 

Obiectiv operaþional 3.1. – Creºterea calitãþii serviciilor destinate persoanelor cu 
handicap grav 
Acţiunea 3.1.1.-Selecţia şi 
angajarea de personal 
specializat 
Acţiunea 3.1.2.-Formarea 
continua apersonalului angajat 
şi instruirea asistenţilor 
personali pentru persoanele cu 
handicap de către personal 
specializat 
Acţiunea 3.1.3.Monitorizarea 
asistenţilor personali permanent 
Acţiunea 3.1.4.-Aplicarea 
prevederilor legale pentru 
realizarea accesibilităţilor 

Furnizori 
acreditaţi 

2016 Creşterea calităţii vieţii 
persoanelor cu handicap; 
accesul neîngrădit al 
persoanelor cu handicap la 
viaţa socială 
Includerea persoanelor cu 
handicap din punct de vedere 
social 
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mediului fizic pentru persoanele 
cu handicap 
Acţiunea 3.1.5.- Încheierea de 
parteneriate cu 
ONG-uri, instituţii, servicii 
 

Obiectiv strategic 4 – Prevenirea marginalizãrii sociale 

Obiectiv operaţional 4.1.Aplicarea unor masuri antisărăcie şi pentru prevenirea 
marginalizării în conformitate cu prevederile legale existente 
Acţiunea 4.1.1.-Identificarea 
persoanelor aflate în situaţii de 
criză 
Acţiunea 4.1.2.Luarea în 
evidenţă şi acordarea 
prestaţiilor sociale prevăzute de 
lege 
 

Furnizori 
acreditaţi 

2016 Realizarea unei baze de date 
unice. 
Ameliorarea condiţiilor de viaţă 
a categoriilor vulnerabile si 
defavorizate. 

Obiectiv operaþional 4.2.Protectia copiilor in vederea prevenirii separãrii acestora de 
familie 
Acţiunea 4.2.1.Monitorizarea si 
evaluarea situaţiei familiilor 
aflate înrisc de abandon al 
copilului 
Acţiunea 4.2.2.Evaluarea iniţială 
a situaţiei copilului prin 
efectuarea anchetei sociale 
Acţiunea 4.2.3.Informarea si 
consilierea familiilor aflate în 
situaţia de abandon al copilului, 
prevenirea comportamentelor 
abuzive ale părinţilor şi a 
violenţei în familie 
Acţiunea 4.2.4.Acordarea 
prestaţiilor sociale 
prevăzute de lege 
 

Furnizori 
acreditaţi 

2016 Crearea unei baze de date 
funcţională şi eficientă. 
Creşterea posibilităţilor familiei 
învederea depăşirii situaţiei de 
dificultateîn care se află. 
Creşterea accesibilităţii 
copilului şi a familiei sale la 
serviciile şi prestaţiile destinate 
menţinerii copilului în familie. 

 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Săcuieni 
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Primăria Sălacea* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Sălacea 
 
Primăria Salonta* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - persoane cu habdicap - adulţi şi copii: 125 
 - beneficiari de ajutor de urgenţă pt persoane în situaţie de risc: 70 
 - beneficiar ajutor social: 154 
 - beneficiari cu boli cronice în cadrul unităţii de asitenţă medico-socială Salonta: 41 
 - beneficiar minor aflat în situaţie de risc: 30 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 291 
 - beneficiari cantină socială: 100 
                            Total beneficiari: 811 
 
Servicii sociale existente: 
 - Cantină socială 
 - Unitate de asistenţă medico-socială de tip rezidenţial 
  Număr servicii existente: 2 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Serviciu tel verde / asistenţă la domiciliu pt persoane vârstnice 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
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Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:1000000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:150000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 1150000 - lei 
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     *Conform datelor comunicate de către Primăria Salonta 
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Primăria Sâmbăta* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 14 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 33 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 38 
 - beneficiar indemnizaţie creştere copii şi stimulente: 10 
                            Total beneficiari: 95 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Centru de informare şi consiliere pt persoane în dificultate 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 250000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:150000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:100000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 250000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Sâmbăta 
 
Primăria Sâniob* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 45 
 - beneficiar indemnizaţie pentru persoane cu handicap: 17 
                            Total beneficiari: 62 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu de informare şi consiliere 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:



 153 

                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 – lei 
 
 

PLAN ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ALE COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA AL COMUNEI 
SANIOB  - 2016 – 

 
Nr. 
Crt 

Obiectiv strategic Acţiuni/Măsuri Metode de 
implementar
e 

Termene Rezultate 

1 

Dezvoltarea 
Compartimentului de 
Asistenţă social 

Perfecţionarea personalului cu atribuţii în asistenţa 
socială privind evaluarea iniţială şi complexă a 
cazurilor care prezintă nevoi sociale 

 anual furnizarea de 
servicii de calitate 

 
2 

Prevenirea abandonului 
familial al copilului 

Acordarea de servicii familiilor care au un număr 
mare de copii şi un grad ridicat de sărăcie, fiind în 
risc permanent de abandon familial 

 permanent Eradicarea 
abandonului 
familial 

3 
 

Prevenirea abandonului 
scolar al copilului 

Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din localitate, 
în vederea suportului comun acordat copiilor aflaţi în 
risc de abandon şcolar 

 decembrie 
2015 

înlăturarea 
abandonului 
şcolar 

4 
 

Prevenirea exploatării 
copilului prin munca 

Informarea tuturor persoanelor care folosesc minori 
la muncă agricolă, cu privire la consecinţele penale 
în cazul exploatării copilului prin muncă 

 permanent evitarea 
exploatării 
copilului prin 
muncă 5 

 

Promovarea drepturilor 
fundamentale ale copilului, 
conform Legii 272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Informarea atât a părinţilor cât şi a comunităţii cu 
privire la drepturile fundamentale ale copilului -
dreptul la educaţie sănătate, la socializare, dreptul la 
o familie, dreptul de a creşte într-un mediu sănătos, 
dreptul la protecţia imaginii, dreptul la a-şi exprima 
opinia etc. 

 semestrial respectarea 
drepturilor 
fundamentale ale 
copilului 
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Prevenirea instituţionalizării 
persoanei cu handicap 

Îndrumarea familiilor persoanei cu handicap cu 
privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de 
persoana bolnavă 

 semestrial creşterea calităţii 
vieţii persoanelor 
cu handicap 

Protecţia victimelor violenţei 
domestice 

Asigurarea unei intervenţii prompte la nivelul 
comunităţii, în cazurile de violenţă domestică, prin 
protecţia imediată a victimei şi securizarea spaţiului 
familial 
 

 permanent depăşirea 
situaţiilor de 
dificultate ale 
familiilor 

 

6  

7 

8 

  

Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii familiei cu 
tensiuni şi violenţă familială, în vederea depăşirii 
momentului de criză şi prevenirii unor noi episoade 
de violenţă 

 anual asigurarea unui 
climat familial 
corespunzător cu 
tensiuni şi violenţă 
familială, în 
vederea depăşirii 
momentului de 
criză şi prevenirii 
unor noi episoade 
de violenţă 

9 
 
 
 
 
 
 

Promovarea unei imagini 
pozitive a persoanei 
vârstnice în comunitate 

Cultivarea în rândul comunităţii a unui concept de 
respect faţă de persoana vârstnică şi faţă de 
valoarea  
experienţei sale de viata 

 permanent crearea unei 
comunităţi pentru 
care respectul şi  
consideraţia sunt 
adevărate valori 

      

10 

Socializarea şi prevenirea 
marginalizării persoanei 
vârstnice 

Crearea unui spaţiu de socializare pentru persoanele 
de vârsta a treia, crearea unor punţi între generaţii şi 
înlesnirea unor întâlniri, între elevi şi persoanele 
vârstnice fără aparţinători legali 

 2016 interacţiunea 
socială a 
beneficiarilor 
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11 

Atragerea de parteneri 
privaţi pentru dezvoltarea 
serviciilor de asistenţă 
socială 

Identificarea şi cooptarea unui partener privat care 
să sprijine autoritatea locală prin servicii de suport, 
în realizarea obiectivelor de prevenire a 
marginalizării sociale 

 2016 furnizarea de 
servicii de calitate 

 
12 

Dezvoltarea unei reţele de 
reprezentanţi locali cu aport 
în crearea de locuri de 
muncă 

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu afaceri, în 
special, din domeniul agricol în creşterea nivelului 
comunităţii, prin preluarea persoanelor din sistemul 
de servicii şi prestaţii sociale, în sistemul de 
persoană activă în câmpul muncii 

 permanent creşterea 
gradului de 
ocupare a forţei 
de munca 

 
13 

Promovarea conceptului de 
persoană activă pe piaţa 
muncii, ca persoană 
dezvoltată şi evoluată 

Îndrumarea persoanelor fără loc de muncă, în 
ocuparea unui loc de muncă în cadrul micilor afaceri 
agricole de pe raza localităţii şi chiar a dezvoltării 
proprii a unei astfel de activităţi 

 permanent creşterea nivelului 
de trai al 
membrilor 
comunităţii 

 
 
 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Sâniob 
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Primăria Sârbi* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 15 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 60 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 30 
 - asistent personal: 3 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 120 
                            Total beneficiari: 228 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:300000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 300000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Sârbi 
 
Primăria Şimian* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 90 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 80 
 - asistent personal: 15 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 186 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 5 
                            Total beneficiari: 376 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
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Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Şimian 
 
Primăria Şinteu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 7 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 4 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 15 
 - asistent personal: 15 
 - persoană cu dizabilităţi: 79 
                            Total beneficiari: 120 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Consiliere, informare 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:250000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 250000 - lei 
 
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI IN DOMENIUL ORAGNIZARII, ADMINISTRĂRII SI ACORD 
ARII SERVICILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI SINTEU PE ANUL 2016 

Prezentul plan se refera la implementarea drepturilor tuturor copiilor, a drepturilor 
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice aflate in dificultate, din Comuna Sintcu , asa 
cum sunt ele definite de legislaţia interna si documentele internaţionale ratificate de Romania, 
in toate domeniile de interes: social, familial, educational, de sanatate, etc. 
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Planul sublintaza rolul primordial al părinţilor si al familiei in creşterea, îngrijirea si 
educarea copiilor, in îngrijirea persoanelor varstnice, a celor cu handicap si a celor aflate in 
nevoie. 

Planul propune soluţii concrete pentru problemele existente pornind de la identificarea 
resurselor necesare - materiale, umane, financiare si ajungand la monitorizarea utilizării 
acestora. Pe de alta parte, se subliniaza importanta tuturor institutiilor care, prin activitatea lor, 
au legătură cu persoanele vizate si care trebuie sa conştientizeze faptul ca suni deopotrivă 
responsabile pentru protejarea intereselor si a drepturilor acestora. De exemplu 
responsabilitatea implementării drepturilor copilului nu se poate limita la o singura institutie, ci 
fiecare dintre acestea trebuie sa considere copilul o prioritate in orice demers pe care il 
efectueaza. Cheia pentru asigurarea unor servicii de calitate care sa satisfaca nevoile 
cetatenilor este planificarea si furnizarea acestor servicii pe baza unei bune formari in legătură 
cu nevoia sociala pe care serviciile incearca sa o acopere si cu impactul serviciilor asupra 
nevoii respective si asupra vieţii cetatenilor. 

Valorile care stau la baza acordarii serviciilor sociale 

- Egalitatea de sanse 
- Libertatea de alegere 
- Independenta si individualitatea fiecărei persoane 
- Servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale 
- Transparenta si participarea in acordarea serviciilor sociale 
- Confidenţialitatea 
- Respectarea demnitatii umane 

lata cateva categorii, din acest grup tinta, care necesita o atentie deosebita: 
- Copiii aflaţi Ia risc de separare de părinţi. 
- Copiii separafi de părinţi. 
- Copiii părăsiţi in unitati sanitare. 
- Tinerii beneficiari ai unei masuri de protectie. 
- Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supusi exploatarii 
- Copiii cu dizabilitati 
- Copiii cu tulburări de comport ament. 
 
In domeniulprotecţiei adultului 

> Persoanele adulte - sunt subiect al prezentei strategii, persoanele adulte care se afla in 
situatii de risc de marginalizare sociala, cele fara locuinţa, sau care suferă de anumite boli 
grave, fiind in imposibilitatea de a se ingriji singuri si nu au suport din partea familiei sau a 
comunitatii locale. 

> Persoanele adulte cu handicap. Din acest grup fac parte toate persoanele care au fost 
incadrate intr-un grad de handicap, de către Comisia de evaluare, indiferent daca sunt 
institutionalizate sau sunt in familie. 

> Tinerii care părăsesc sistemul de protectie - din aceasta categorie fac parte toti tinerii 
care părăsesc sistemul de protectie al copilului si care nu au reuşit sa se integreze socio-
profesional. 

> Victimele violentei in familie - din aceasta categorie sunt beneficiarii ai acestei 
strategii acele persoane adulte a căror viata le este pusa in pericol in familie, din cauza 
violentei unuia dintre parteneri sau a altui membru din familie. 

> Persoanele fara adapost - ne referim la acele persoane/familii care, din motive 
imputabile sau neimputabile, au pierdut locuinţa, sau cele care nu au avut niciodata o locuinţa 
si care momentan loeuiese in strada. 
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• Consiliu local a comunei Sinteu are infîintata, in subordinea lor, serviciul public de 
asistenta sociala, la nivel de direcţie sau, dupa caz, serviciu, cu urmatoarele atributii 
principale: 
a)     identifica nevoile sociale ale comunitatii si le solutioneaza in condiţiile legii; 
b)     răspunde de înfiinţarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare; 
c) dezvolta si gestioneaza servicii sociale specializate, dupa caz, in condiţiile legii; 
d) incheie convenţii de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte cdtoritati 
locale, institutii publice si private, structuri asociative, precum si cu institutii de cult 
recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu 
nevoile locale identificale si cu prevederile planului judeţean de acţiune; 

e) furnizeaza informaţiile si datele solicitate de serviciul public de asistenta sociala 
judeţean, precum si de autoritatile publice centrale cu responsabilitati in domeniu; 
f) elaboreaza si implementează proiecte cu finanţarea naţionala si internaţionala in 
domeniu; 
g) elaboreaza si propune consiliului local al municipiului, oraşului sau comunei proiectul 
de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in 
conformitate cu planul de acţiune propriu. 

1. Persoane vârstnice 

In acest moment pe raza Comunei Sinteu nu exista si nici nu functioneaza servicii sociale 
pentru persoane vârstnice. Avem asistenti sociali pentru ingrijirea persoanelor handicapaţi de 
gradul I. 

In vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea prezentului plan, se 
estimeaza o creştere a necesarului de resurse financiare. 

Un argument pentru a justifica efortul financiar suplimentar, este faptul ca, daca 
strategiile anterioare in domeniul protectiei copilului s-au concentrat pe dreptul la protectie 
speciala a copiilor, planul prezintă vizeaza un grup tinta mult mai mare si urmăreşte respecarea 
drepturilor tuturor copiilor din comuna. Deasemenea vizeaza diversificarea serviciilor furnizate 
persoanelor cu handicap si a tinerilor care părăsesc sistemul de protectie al copilului. 

Prezentul plan anual de acţiuni in domeniul organizarii,administrări si acordarii servicilor 
sociale la nivelul comunei Sinteu pe anul 2016, isi atinge obieclivele propuse, in sensul de a 
crea si dezvolta un sistem de servicii sociale eficiente si eficace, se impune ca toate activitatile 
implicate de acest proces sa fie monitorizate si evaluate constant si obiectiv. 
 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Şinteu 
 
Primăria Spinuş* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 20 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 20 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 7 
 - asistent personal: 10 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 45 
                            Total beneficiari: 102 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciul public de informare şi consiliere pt. persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
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Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 192400 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:192400 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 192400 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Spinuş 
 
Primăria Ştei* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - persoane vârstnice: 150 
 - persoane aflate în dificultate: 100 
 - persoane cu probleme medico-sociale: 100 
 - copii cu măsură de protecţie specială: 10 
                            Total beneficiari: 360 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:950000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 950000 - lei 
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE 

ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII, ADMINISTRĂRII Şl ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE LA 
NIVELUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE PE ANUL 2016 

Principalul furnizor de servicii sociale este reprezentat, de către serviciul public de 
asistenţă socială al comuni lăţii locale. în anumite condiţii acesta poate încheia convenţii de 
parteneriat şi contracte de acordare a serviciilor sociale cu alţi furnizori de servicii sociale 
pentru a acoperi întreaga paletă a serviciilor sociale în raport cu nevoile soci ale. Toţi furnizorii 
de servicii sociale trebuie acreditaţi şi au obligaţia încheierii unor contracte directe cu 
beneficiarii. Serviciile sociale pot fî acordate atât la domiciliul beneficiarilor cât şi în instituţii 
specializate de asistentă socială. Cei mai importanţi beneficiari ai serviciilor sociale pot fi: 

 copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi - 10; 
 persoane cu dizabilităţi - 100; 
 persoane vârstnice - 150; 
 persoane victime ale violenţei în familie;  
 persoane, toxico-dependente; 
 persoane imigrante; 
 alte persoane în situaţii de dificultate - 100. 

Toţi beneficiarii de servicii sociale au dreptul să fie informaţi în legătura cu procesul de 
acordare a serviciilor sociale şi luarea deciziilor, 

Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă 
socială din aparatul propriu al consiliilor locale, iau măsuri şi desfăşoară activităţi de asistentă 
socială în domeniul proiecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Acestea au 
responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor eu caracter primai", în funcţie de 
nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a 
persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica comunitatea locală în 
procesul de identificare a nevoilor comunicaţii şi de soluţionare la nivelul oraşului Ştei, a 
problemelor sociale care privesc copiii aflaţi în dificultate şi persoanele adulte cu risc de 
marginalizare socială. 

Pentru realizarea serviciilor sociale, principalele atribuţii si responsabilităţi ale 
autorităţilor administraţiei publice din oraşul Ştei sunt următoarele: 

a)identifică nevoile sociale ale comunităţii si le soluţionează conform prevederilor legale în 
vigoare; 

bj răspund de înfiinţarea, organizarea şi armonizarea serviciilor sociale cu caracter primar 
- încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu alte autorităţi locale, 
instituţii publice şi private, structuri asociative; 
- asigură resursele financiare pentru susţinerea serviciilor sociale şi altor măsuri de asistenţă 
socială; 
- orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
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Serviciile sociale se organizează la nivel comunitar, în. funcţie de nevoile identificate, de 
numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul de risc 
social, Serviciile cu caracter primar au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de 
dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială 

Serviciile cu caracter primar pot fi următoarele; 
- identificarea nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categorii de beneficiari 
de servicii sociale; 
- informarea asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei; 
- măsuri educative şi de supraveghere destinate prevenirii comportamentelor deviante; 
- consiliere pentru persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane cu patologie cronici, 
persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, persoane 
infectate sau bolnave HIV/SIDA, pentru familiile acestora, precum şi pentru alte persoane din 
grupul social cu care s-au aflat în contact permanent sau incidental; 
- consiliere pentru persoanele şi familiile care adoptă copii sau care au minori în plasament ori 
încredinţare; 
- sprijin material şi financiar acordat persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru 
acoperirea nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispoziţiilor legale în vigoare;' 
- orice alte măsuri de protecţie socială. 

Scopul serviciilor de protecţie socială este de îmbunătăţire a calităţii vieţii familiilor şi 
persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a 
şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate de pe raza 
oraşului Ştet. 

PROBLEME STRATEGICE IDENTIFICATE LA NIVELUL ORAŞULUI ŞTEI 
- Problematica persoanelor adulte aflate în dificultate, cu risc de marginalizare. 
- problema sărăciei 
- persoane vârstnice; 
- persoane cu handicap; 
- Lipsa locuinţelor sociale; 

STRATEGII PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR IDENTIFICATE 
OBIECTIVE STRATEGICE: 
> Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă 
socială. 
a) crearea unor puncte de informare , 
b) realizarea unor campanii de conştientizare şi sensibilizare asupra necesităţilor sociale 
existente 
c) identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc 
d) informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social 
e) implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie 
> Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale în dezvoltarea de servicii de prevenire 
a abandonului şi a separării copilului de părinţi 
a) copii separaţi de părinţi 
b) copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
c) copii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială d) îmbunătăţirea accesului la 
informaţii şi ia consiliere psihologică, juridică, medicală, socială a copiilor şi tinerilor, 
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> Perfecţionarea profesională a personalului implicat în domeniul protecţiei persoanei 
cu dizabilităţi 
a) profesionalizarea reţelei de asistenţi personali care să asigure îngrijirea şi integrarea socială 
a persoanelor cu handicap 
b) promovarea integrării socio-profesionale a beneficiarilor ca persoane active în măsură de a-
şi controla viaţa 
c) sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu dizabilităţi în vederea 
combaterii marginalizării şi prejudecăţilor existente 
> Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice loca Ic de a crea servicii alternative ta 
nivelul comunităţii, destinate vârstnicilor. 
a) activităţi şi programe de reintegrare socială a persoanelor vârstnice pentru care există 
posibilităţi de îngrijire la domiciliu 
b) reevaluarea persoanelor vârstnice cu grad ridicat de autonomie 
c) asigurarea de suport continuu persoanelor vârstnice şi familiei acestora 
> Crearea unui conţinut de servicii sociale locale individualizate, centrate pe nevoile 
clienţilor. 
> Dezvoltarea operaţională pentru eficientizarea relaţiilor cu structurile instituţionale 
cu atribuţii în domeniu. 
a) crearea unei hărţi a problemelor sociale; 
b) realizarea planului unic de servicii; 
c) efectuarea unor analize/studii aplicate pe domenii specifice; 
d) investiţii în programe de formare/dezvoltare profesională; 
> Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile. 

MĂSURI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR; 

Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea Strategiei Locale de prevenire şi combatere a marginalizării şi 
excluziunii sociale, precum şi de implementare a măsurilor de asistenţă sociali în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor •' singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, sau a oricăror persoane aflate în nevoie, implică responsabilizarea Consiliului Local 
al oraşului Ştei pentru asigurarea mecanismelor financiare care şă garanteze menţinerea 
programelor în derulare si realizarea obiectivelor. 

1. Crearea unui conţinuturi de servicii sociale locale individualizate, centrate pe nevoile 
clienţilor. 
- Limitarea situaţiilor de abuz, violentă şi exploatare. 
- Promovarea unei societăţi încluzive, reducerea riscului de marginalizare socială prin 
identificarea, evaluarea şi acordarea sprijinului necesar celor aflaţi în dificultate. 
2. Eficientizarea relaţiilor cu structurile instituţionale cu atribuţii în domeniu. 
3. Dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile. 

POSIBILI INDICATORI I)E EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR 

-număr de beneficiari; 

-numărul furnizorilor de servicii (publici si privaţi) şi număr de personal implicat în acordarea 
serviciilor; 
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-număr şi tipuri de servicii sociale acordate (servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale 
specializate); 

-coeficientul de satisfacere a nevoilor, reclamaţii, plângeri; 

-analize, studii şi alte situaţii statistice. 
   
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Ştei 
 
Primăria Şuncuiuş* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 70 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 100 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 150 
 - asistent personal: 45 
 - beneficiar indemnizaţie persoană cu handicap: 20 
 - beneficiar ajutor de urgenţă: 10 
 - beneficiar alocaţie de stat: 30 
                            Total beneficiari: 425 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu public de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:660789 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:220263 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 881052 - lei 
 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2016 
În domeniul organizării, administrării si acordării serviciilor sociale la nivelul comunei 

Şuncuius 
 

Nr. 
Crt
. 

DOMENIU ACTIVITĂTI OBIECTIVE RESPONSABIL TERMEN 

1. BENEFICII 
SOCIALE 

Venitul Minim 
Garantat, conform 
Legii nr. 416/2001 
cu modificarile si 

Asigurarea si 
organizarea activitătii 
de primire a 
solicitărilor privind 

Gabor Doru 
Primar, 
Straton 

Gabriela 

LUNAR 
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completarile 
ulterioare 

toate beneficiile de 
asistentă socială. 
Realizarea colectării 
lunare a cererilor de 
ajutor social si 
transmiterea 
acestora la A.J.P.I.S. 
BIHOR, prin 
verificarea îndeplinirii 
conditiilor legale de 
stabilire si acordare 
a ajutorului social, 
conform prevederilor 
prevăzute de Legea 
nr. 416/2001, privind 
venitul minim 
garantat 

Secretar, 
Bodea Florica 
Asistent social 

  Ajutorul pentru 
încălzirea locuintei, 
pentru beneficiarii 

de Venit Minim 
Garantat, conform 
Legii nr. 416/2001, 
cu modificările si 

completările 
ulterioare 

Acordarea unor 
măsuri de protectie 
socială a 
beneficiarilor de 
ajutor social, 
reprezentate de 
ajutoare lunare, pe 
perioada sezonului 
rece  noiembrie 
2015-martie 2016, 
pentru acoperirea 
unei părti din 
cheltuielile aferente 
încălzirii locuintei cu 
lemne. Plata acestor 
ajutoare, fiind 
suportată din bugetul 
local. 

Bodea Florica PERIOADA 
NOIEMBRI

E 2015-
MARTIE 

2016 

  Alocatia pentru 
sustinerea familiei, 
conform Legii nr. 

277//2010 cu 
modificarile si 
completarile 

ulterioare 

Acordare alocatiei 
pentru sustinerea 
familiei, având ca 
scop  completarea 
veniturilor  familiilor, 
în vederea asigurării 
unor conditii mai 
bune pentru 
cresterea, îngrijirea 
si educarea copiilor, 
precum si stimularea 
frecventării de către 
copii de vârstă 
scolară, până la 18 
ani,  aflti în îngrijirea 
familiilor cu venituri 
reduse , a cursurilor 
unei forme de 
învătământ. 

Bodea Florica LUNAR 
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Alocatia pentru 
sustinerea familiei se 
acordă în baza Legii. 
nr.277/2010, iar 
sumele necesare 
sunt asigurate de la 
Bugetul de stat prin 
A.J.P.I.S. BIHOR 
 

  Ajutorul pentru 
încălzirea locuintei, 
conform O.U.G. nr. 
70/2011,actualizată, 
privind măsurile de 
protectie socială în 
perioada sezonului 

rece pentru alte 
persoane decat 

cele beneficiare de 
ajutor social  

Colectare cererilor si 
declaratiilor pe 
propria răspundere 
privind componenta 
familiei  si veniturile 
acestora, precum 
bunurile mobile si 
imobile detinute, 
apoi verificarea 
legalitătii lor si 
punerea în plată a 
celor care sunt 
îndreptătiti. 
Ajutorul pentru 
încălzirea locuintei 
cu lemne pe 
perioada sezonului 
rece noiembrie 
2015-martie 2016, 
se acordă din fonduri 
de la Bugetul de stat 
prin A.J.P.I.S. 
BIHOR. 

Bodea Florica PERIOADA 
NOIEMBRI

E 2015-
MARTIE 

2016 

  Îndemnizatia si 
plata asistentilor 
personali pentru 
persoanele cu 
handicap grav. 

Îndemnizatia 
echivalenta cu 
salariul net al 
asistentului personal 
ce se acorda 
persoanelor 
incadrate in gradul 
de handicap grav si 
plata asistentilor 
personali, pentru 
persoanele cu 
handicap grav se 
acordă conform Legii 
nr.448/2006, 
republicată, privind 
protectia si 
promovarea 
drepturilor 
persoanelor cu 
handicap, cu 
modificările si 
completările 

Gabor Doru 
Primar, 

Ianc Livia 
Floare 

Contabil sef, 
Popa Livia 

referent social 

LUNAR 
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ulterioare. 
Monitorizarea 
atributiilor si 
obligatiile ce le revin 
asistentilor personali, 
ai persoanelor cu 
handicap grav, în 
vederea ameliorării 
situatiei acestora, 
prin efectuarea de 
anchete sociale  la 
domiciliu si 
depunerea 
documentelor 
necesare pentru a 
beneficia de toate 
drepturile stabilite de 
lege, astfel încât 
persoanele cu 
handicap grav să 
primească ingrijire 
specială la nivelul la 
care situatia lor o 
cere. Persoanele cu 
handicap sunt acele 
persoane cărora, 
datorită unor 
afectiuni fizice, 
mentale sau 
senzoriale, le lipsesc 
abilitătile de a 
desfăsura în mod 
normal activităti 
cotidiene, necesitând 
măsuri de protectie, 
în sprijinul 
recuperării, integrării 
si incluziunii sociale. 

  Ajutoare de urgentă 
si Ajutoare de 
înmormântare. 

Ajutoarele de 
urgentă si ajutoarele 
de înmormântare se 
acordă în baza Legii 
nr. 416/2001, 
familiilor si 
categoriilor de 
persoane ale căror 
bunuri au fost 
distruse de 
calamităsi naturale 
sau incendii, 
familiilor cu venituri 
mici, care se află în 
situatii deosebit de 
grele, prin H.C.L. 

Gabor Doru 
Primar, 

Bodea Florica 
Asistent social 

La nevoie 
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  Protectia copilului În baza Legii 
nr.272/2004, privind 
protectia si 
promovarea 
drepturilor copilului, 
sunt propuse diverse 
măsuri de protectie: 
-monitorizarea 
copiilor care provin 
din familiile cu 
probleme sociale, 
prin întocmirea 
anchetelor sociale si 
documentatiile 
necesare pe care le 
transmitem la 
D.G.A.S.P.S. 
BIHOR. 
-monitorizarea 
copiilor cu parinti 
decedati sau 
abandonati pentru 
care s-a stabilit 
tutela si alocatia de 
plasament de catre 
Judecatorie 
-institutionalizarea 
sau reintegrarea în 
familile naturale a 
minorilor care au 
beneficiat de măsuri 
de 
protectie.Propunerile 
sunt înaintate la 
D.G.A.S.P.C. 
BIHOR, care 
analizează situatia 
minorilor si instituie o 
măsură de protectie 
specifică fiecărui caz 
în parte. 

Gabor Doru 
Primar, 

Bodea Florica 
Asistent social 

 

LUNAR 

2. SERVICII 
SOCIALE 

Promovarea 
preventiei ca 
măsură de 

importantă majoră, 
si a bunelor practici 

în domeniul 
asistentei sociale si 

contributia la 
perfectionarea 

acestui domeniu 

Initierea, 
coordonarea si 
aplicarea masurilor 
de prevenire si 
combatere a 
situatiilor de 
marginalizare si 
excludere socială în 
care se pot afla 
anumite grupuri sau 
comunitati, prin 
identificarea familiilor 
si persoanelor aflate 

Gabor Doru 
Primar, 

Bodea Florica 
Asistent social  

ANUAL 
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în dificultate, aflând 
cauza care a generat 
situatiile de risc de 
excluziune sociala. 

  Promovarea 
activitătii Serviciului 
Public de Asistentă 

Socială în 
comunitate. 

Realizarea unor 
campanii de 
informare despre 
asistenta socială si 
rolul ei, prin 
distribuirea de 
materiale informative 
pe teme de asistentă 
socială, prin 
promovarea unei 
imagini pozitive a 
beneficiarilor 
serviciilor sociale 
furnizate de institutia 
noastră, 
responsabilitatea 
comunitătii cu privire 
la problematica 
socială  si 
conceperea unor 
programe în acest 
sens. 
Implicarea 
comunitătii locale in 
sustinerea si 
dezvoltarea 
activitătilor derulate. 

Primaria  
Comunei 
Suncuius 

ANUAL 

  Sprijin în relatii cu 
alte institutii ale 

statului: D.G.A.S. 
P.C BIHOR, 

A.J.P.I.S BIHOR, 
POLITIE, MEDIC 

DE FAMILIE, 
SCOALĂ. 

Informarea acestora 
în vederea unei bune 
colaborării avand 
drept scop exclusiv  
-prevenirea si 
combaterea saraciei 
si riscului de 
excluziune sociala; 
- prevenirea si 
combaterea violentei 
in familie; 
- prevenirea 
abandonului scolar; 
- prevenirea 
separarii copilului de 
parintii sai  
- prevenirea si 
combaterea 
consumului de alcool 
si droguri precum si 
a comportamentului 
delincvent. 

Primaria  
Comunei 
Suncuius 

ANUAL 

                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Şuncuiuş 
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Primăria Suplacu de Barcău* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar ajutor social: 205 
 - beneficiar persoane cu handicap: 45 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 119 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 365 
                            Total beneficiari: 734 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 527000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:475000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:52000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 527000 - lei 
 
 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE AL COMUNEI 
SUPLACU DE BARCĂU - 2016   

Capitolul I. Planificarea strategică. 
Planul anual de acţiune privind serviciile oferite de Compartimentul de Asistenţă Socială 

din cadrul Primăriei comunei Suplacu de Barcău se elaborează in conformitate cu măsurile şi 
acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii 292/2011. 

Planul anual de acţiune poate fi modificat: 
- ca urmare  a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă 

Socială; 
- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative. 

Din perspectiva funcţionala, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca 
un sistem de acţiuni 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-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrarea socială. 

Planificarea strategică  este un proces sistematic prin care instituţia îşi defineşte anumite 
priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în concordanţă cu evoluţia mediului 
înconjurător. Planificarea strategică ajuta instituţia să-şi creeze propriul viitor. Pricipiul de bază 
al planificării strategice este credinţa că anumite aspecte ale viitorului pot fi influenţate şi 
schimbate prin ceea ce facem în prezent. 

Rolul planificării strategice este de a ajuta instituţia sa: 
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- îşi definească obiectivele şi orientările strategice, 
- îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde, 
- identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei. 

Planificarea strategică ne va permite să: 
- anticipăm schimbările în mediul exterior; 
- ne dăm seama de ameninţări şi oportunităţi care există în jurul instituţiei; 
- dezvoltăm strategii care să folosească oportunităţile; 
- clarificăm resursele pe care le putem folosi şi să identificăm ce acţiuni trebuie să 

întreprindem. 

 
Capitolul II. Consideraţii Generale 

Comuna Suplacu de Barcau conform ultimului recensământ realizat în anul 2011, avea 
4.290 de locuitori. 

Primăria comunei Suplacu de Barcău prin Compartimentul de Asistenţă Socială 
urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de prestaţii şi servicii sociale: 

 Prestaţiile sociale acordate sunt: ajutorul social, ajutorul de înmormântare, ajutor de 
urgenţă conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 
de până la 2 ani conform O.U.G. nr. 11/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri conform O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 
timpul sezonului rece, intocmirea dosarelor de alocatie de stat pentru copii conform Legii 
61/1993 si indemnizatiile pentru persoanele cu handicap respectiv pentru ingrijitorii 
acestora 

 Serviciile sociale acordate sunt: servicii de informare şi consiliere socială. 

Prestaţiile şi serviciile sociale, oferite de către Compartimentul de Asistenţă Socială, se 
adresează locuitorilor comunei Suplacu de Barcău, care se află în situaţie de nevoie socială şi 
care îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestora. 
Capitolul III. Planul strategic  
 În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale al comunei Suplacu de 
Barcău pe anul 2016 s-a ţinut cont, in primul rând de scopul Compartimentului de Asistenta 
Sociala si anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot 
duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Obiective strategice 
Obiectiv nr.1: Crearea unui sistem coerent, integrat în ceea ce priveşte activităţile de 
asistenţă socială în comuna Suplacu de Barcău: 

- realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale, 
oferite în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială al comunei Suplacu de Barcău; 

- utilizarea programului software asistenta sociala, care ajuta la evidenta electronica a 
dosarelor pentru ajutorul social, alocaţie de susţinere a familiei, ajutorul pentru încălzire 
etc. 

 
Obiectiv nr. 2: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de 
nevoile identificate 

 
- identificarea şi utilizarea unor indicatori de evaluare a nevoilor comunităţii prin 

realizarea de studii, cercetări, întâlniri tematice, dezbateri; 
- consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din 

comunitate în stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective 
comune în acest sens; 
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- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de 
servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete cuprinse în planul strategic; 

- contractarea de servicii sociale în funcţie de nevoile identificate; 
- referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 

natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv nr. 3: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale: 
- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 
- 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; 
- crearea unor grupuri de suport pentru beneficiari, în funcţie de problemele cu care se 

confruntă; 
- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 
- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 

priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 
- valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv nr. 4: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate şi 
implicarea acesteia în problematica socială 
- organizarea de întâlniri, dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de asistenţă 

socială; 
- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) în problematica socială; 
- promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 

instituţia noastră; 
- responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor 

programe în acest sens; 
- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

 

Obiectiv nr. 5: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în 
domeniul social 

- realizarea unei strategii de promovare a parteneriatelor care să se bazeze pe nevoile 
existente în comunitate; 

- identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintare de propuneri de 
colaborare; 

- încheierea de convenţii de parteneriat; 
- monitorizarea şi evaluarea continuă a parteneriatelor. 

Obiectiv nr. 6: Combaterea riscului de excluziune socială a copiilor care provin din familii 
cu probleme sociale 

- organizarea de seminarii/întâlniri  de grup pe teme privind educaţia, respectiv integrarea 
copiilor; 

- dezvoltarea de programare educaţional-ocupaţionale; 
- implicarea educatorilor, învăţătorilor, profesorilor din comunitate în programele destinate 

copiilor care provin din familii cu probleme sociale 
- promovarea activităţilor de voluntariat prin implicarea acestora în activităţilor directe cu 

copii. 

Obiectiv nr. 7: Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în 
problematica persoanelor vârstnice 
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- creşterea gradului de informare în ceea ce priveşte  problematica persoanelor vârstnice; 
- identificarea de parteneri şi voluntari care să se implice în problematica persoanelor în 

vârstă . 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite in Planul de acţiune sunt autorităţile 
administraţiei publice locale si persoanele aflate in subordinea acestora, in funcţie de atribuţii. 
 Planul local de acţiune propus va putea fi modificat în urma apariţiei unor acte legislative 
noi. 
 
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Suplacu de Barcău 
 
Primăria Tărcaia* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 13 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 25 
 - asistent personal: 18 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 36 
 - beneficiar indemnizaţie de însoţitor: 7 
                            Total beneficiari: 99 
 
Servicii sociale existente: 
 - Persoana care exercită atribuţii de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 306400 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:30000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 30000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Tărcaia 
 
Primăria Tarcea* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 75 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 128 
 - beneficiar ajutor social: 180 
                            Total beneficiari: 383 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
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Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Tarcea 
 
Primăria Tăuteu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiari ai Legii 416/2001: 178 
 - însoţitori persoane cu handicap: 37 
                            Total beneficiari: 215 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:460000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 460000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Tăuteu 
 
 



 175 

Primăria Ţeţchea* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - persoane cu handicap, persoane defavorizate: 100 
                            Total beneficiari: 100 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:100000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 100000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Ţeţchea 
 
Primăria Tileagd* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 95 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 100 
 - beneficiar indemnizaţie handicap: 70 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 156 
                            Total beneficiari: 421 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 640000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:460000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:180000 
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                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 640000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Tileagd 
 
Primăria Toboliu* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 43 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 54 
 - asistent personal: 11 
 - beneficiar indemnizaţie persoane cu handicap: 8 
 - beneficiar ajutor de încălzire: 69 
 - copii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă: 2 
                            Total beneficiari: 187 
 
Servicii sociale existente: 
 - Compartiment asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
 - Serviciu de informare şi consiliere pt. persoane aflate în situaţii de dificultate 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 1 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
- , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 240000 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:183000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:27000 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 210000 - lei 
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Plan Annual de Acţiune pe anul 2016 în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul 
COMUNEI TOBOLIU 

Nr. 
crt 

Obiectiv strategic Acţiuni/Măsuri Termene Responsabil Rezultate 

1 Dezvoltarea şi 
eficientizarea activităţii 
privind acordarea 
prestaţiilor sociale care 
intră în atribuţiile 
Compartimentului de 
Asistenţă socialădin 
cadrul Primăriei Toboliu 

Evaluarea continuă a personalului 
şi a nevoilor de formare 
profesională a acestora. 

Anual Primar Maier pavel Furnizarea de 
servicii de 
calitate 

2 Prevenirea abandonului 
familial al copilului 

Acordarea de servicii şi beneficii 
familiilor cu copii mulţi şi un grad 
ridicat de sărăcie , fiind cu risc 
permanent de abandon familial 

permanent Referent social Dragan 
Mioriţa 

Eradicarea 
abandonului 
familial 

3 Prevenirea exploatării 
copilului prin muncă 

Informarea tuturor persoanelor 
care folosesc minori la munci 
agricole sau alte munci fizice cu 
privire la consecinţele penale în 
cazul exploatării copilului prin 
muncă 

permanent Viceprimar Şinca 
Gheorghe Ref. Social 
Dragan Mioriţa Sef post 
politie Mortan Dan 

Evitarea 
exploatării 
copilului prin 
muncă 

4 Prevenirea abandonului 
şcolar al copilului 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
şcoalile din cele două localităţi 
aferente comunei , în vederea 
acordării suportului necesar 
copiilor aflaţi în risc de abandon 
şcolar 

semestrial Ref. Social Dragan 
Mioriţa Director şcoala 
Ursu Crăciun 

înlăturarea 
abandonului 
şcolar 



 178 

5 Promovarea drepturilor 
fundamentale ale copilului 
conform Legii 272/2004 
cu modificările şi 
completările ulterioarei 

Informarea părinţilor şi a 
comunităţi cu privire la drepturile 
fundamentale ale copilului — 
dreptul la educaţie,sănătate, 
socializare dreptul la o familie , 
dreptul de a creşte într-un mediu 
sănătos, dreptul la protecţia 
imaginii,dreptul de a-şi exprima 
opinia. 

permanent Ref. Social Dragan 
Mioriţa Director şcoala 
Ursu Crăciun 

Respectarea 
drepturilor 
fundamentale 
ale copilului 

6 Prevenirea instituţional 
izării persoanei cu 
handicap 

Consilierea şi îndrumarea 
familiilor persoanei cu handicap 
cu privire la drepturile şi obligaţiile 
pe care le au faţă de persoana 
bolnavă 

semestrial Ref. Social Dragan 
Mioriţa Sef post politie 
Mortan Dan 

Creşterea 
calităţii vieţii 
persoanei cu 
handicap 

7 Asigurarea serviciilor la 
domiciliu pentru persoana 
cu handicap grav 

Angajarea de asistenţi personali, 
preferabil din familia persoanei cu 
handicap care să se ocupe în 
mod corepunzător de nevoile 
persoanei cu handicap grav. 

permanent Ref. Social Dragan 
Mioriţa 

Creşterrea 
calităţii şi a 
duratei de viaţă 
a persoanelor cu 
handicap 

8 Protecţia victimelor 
violennţei domestice 

Asigurarea unei intervenţii 
prompte la nivelul comunităţii, în 
cazurile de violenţă domestică, 
prin protecţia imediată a victimei 
şi securizarea spaţiului familial 

Permanent Sef post politie Mortan 
Dan 

Depăşirea 
situaţiilor de 
dificultate a 
familiilor 

9 Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică 

Servicii de indrumare pentru toţi 
membrii familiei cu tensiuni şi 
violenţă familială, în vederea 
depăşirii momentului de criză şi 
prevenirea unor situaţii de 
violenţă 

Anual Ref. Social Dragan 
Mioriţa 

Asigurarea unui 
climat familial 
corespunzător 
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10 Promovarea unei imagini 
pozitve a persoanei 
vârstnice în comunitate 

Cultivarea în rândul comunităţii a 
unui concept de respect faţă de 
persoana vârstnică şi faţă de 
valoarea experienţei sale de viaţă 

Anual Primar Maier Pavel Respectul şi 
consideraţia sunt 
adevărate valori 

Realizarea unei strategii de 
promovare a parteneriatelor care 
să se bazeze pe nevoile existente 
în comunitate Identificarea 
potenţialilor parteneri din 
comunitate şi înaintarea de 
propuneri de colaborare 

11 Atragerea de parteneri 
privaţi pentru dezvoltarea 
şi diversificarea serviciilor 
de asistenţă socială 

încheierea de convenţii de 
parteneriat 

2014 Viceprimar Şinca 
Gheorghe Ref. Social 
Dragan Mioriţa 

Furnizarea de 
servicii de 
calitate 

12 Promovarea conceptului 
de persoană activă pe 
piaţa muncii, ca persoană 
dezvoltată şi evoluată 

îndrumarea persoanelor fară loc 
de muncă , în ocuparea unui loc 
de muncă în cadrul micilor afaceri 
de pe raza localităţii şi chiar a 
dezvoltării proprii a unei astfel de 
activităţi 

Permanent Viceprimar Şinca 
Gheorghe Ref. Social 
Dragan Mioriţa 

Creşterea 
nivelului de trai 
al membrilor 
comunităţii 

13 Promovarea prevenţiei ca 
măsură de importanţă 
majoră în activitatea de 
asistenţă socială 

Realizarea de întâlniri tematice cu 
grupuri de persoane aflate în 
situaţie de risc social sau 
beneficiare de servicii sociale 
Identificarea persoanelor aflate în 
situaţii de risc social 
Informarea şi consilierea 
persoanelor aflate în situaţii de 
risc social 

Lunar Primar Maier Pavel 
Ref. Social Dragan 
Mioriţa 

Furnizarea unor 
servicii de 
calitate pentru 
persoanele 
defavorizate : 
minori, persoane 
vârstnice, 
victime ale 
violenţei în 
familie 

                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Toboliu 
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Primăria Valea lui Mihai* 
Categorii de beneficiari pentru: 
                            Total beneficiari: 0 
 
Servicii sociale existente: 
 - Serviciu public local de asistenţă socială 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:0 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 0 - lei 
 

PLAN LOCAL DE ACŢIUNI în domeniul serviciilor sociale la nivelul 
Oraşului Valea lui Mihai 2015-2016 

 
Planul local de acţiune conţine măsuri specifice pentru îmbunătăţirea Serviciului de 

asistenţă socială, urmărind dezvoltarea serviciilor promovate precum şi crearea altor noi pentru 
cât mai multe categorii de persoane vulnerabile din comunitate. 

Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul 
măsurilor propuse prin Planul local de acţiune 

1. Copii: 
 din familii aflate în situaţie 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 alocaţii complementare 

sau de susţinere pentru familia monoparentală  
 copii aflaţi în stare de abandon şcolar 
 cu alte probleme majore de sănătate ca o consecinţă a sărăciei 
 cu handicap sever, autişti, sindromul Londown Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile 

ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, ai căror părinţi se află în divorţ, delicvenţi 
juvenili 

2. Tineri: 
- tineri aflaţi în stare de abandon şcolar, 
- cu handicap sever autişti, sindromul Londown Down, bolnavi psihici, alte boli 

incurabile 
- ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, 
- ai căror părinţi se află în divorţ, 
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- delicvenţi juvenili 
3. Alte grupuri şi persoane vulnerabile: 

- persoane adulte fără adăpost 
- fără venituri sau cu venituri foarte mici 
- fără acte de identitate 
- familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit 
- familii aflate în risc de abandon familial 
- persoane cu deficienţe: fizice, senzoriale, psihice, parte din ele neîncadrate în 

gradul de handicap şi neluate în evidenţă de serviciile de specialitate 
- femei defavorizate fără adăpost, sărace, singure, cu mulţi copii, abuzate, victime 

ale violenţei domestice 
- vârstnici singuri, fără reprezentaţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, 

marginalizaţi social 
Obiectivele generale urmărite prin Planul de acţiune: 

3. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite şi a gradului de 
perfecţionare profesională a personalului de lucru în asistenţă socială. Asigurarea continuităţii 
serviciilor sociale utile pe plan local şi extinderea acestora. 

4. Promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la 
serviciile sociale. 

5. îmbunătăţirea asistenţei sociale a persoanelor defavorizate. 
6. Combaterea discriminării 
7. Promovarea şi limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot 

duce la marginalizarea sau excluziunea socială. 
 
Nr. 
crt. 

Măsuri Finanţare: 
resurse 
locale 
propuse a 
fi implicate 

Acţiuni 

1 Măsuri de protecţie şi asistenţă acordate 
persoanelor cu handicap grav 

-   bugetul 
local 
-   bugetul 
de stat 

Angajarea de asistenţi 
personali şi acordarea de 
indemnizaţii pentru 
persoanele cu handicap 

2 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 
pentru familiile/persoanele fară venituri 
sau cu venituri reduse 

-   bugetul 
local 
-   bugetul 
de stat 

Acordarea ajutorului social şi 
sprijinirea beneficiarilor de 
ajutor social la acordarea 
ajutorului de încălzire în 
perioada sezonului rece 

3 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 
stabilite pentru situaţii deosebite şi 
acordate în baza Legii nr.416/2001 şi a 
Hotărârii Consiliului Local al Oraşului 
Valea lui Mihai 

- bugetul 
local 

Acordarea ajutoarelor de 
urgenţă în bani 

4 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 
pentru familiile/persoanele fară venituri 
sau cu venituri reduse 

-   bugetul 
local 
-   bugetul 
de stat 

Sprijinirea populaţiei în 
vederea completării 
formularelor pentru 
acordarea ajutorului pentru 
încălzire în perioada 
sezonului rece 
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5 Acordarea de prestaţii în bani - alocaţii de 
susţinere a familiei, alocaţii pentru copii, 
indemnizaţii pentru creşterea copilului. 

  
-   bugetul 
local 
-   bugetul 
de stat 

Sprijinirea populaţiei în 
vederea completării 
formularelor pentru 
acordarea alocaţiilor de 
susţinere, a alocaţiilor pentru 
copii, etc. 

6 Acordarea de reduceri şi scutiri de taxe şi 
impozite locale pentru persoanele cu 
handicap grav şi accentuat 

- bugetul 
local 

Facilităţi fiscale pentru 
persoanele cu handicap 

7 Informarea şi sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la problema persoanelor aflate în 
dificultate şi vârstnicilor 

-   bugetul 
local 
- 
sponsorizări 

Acţiuni umanitare cu ocazia 
sărbătorilor legale 

8 Măsuri de asistenţă în domeniul protecţiei 
copilului 

-  bugetul 
local 
-  bugetul de 
stat 

Sprijinirea familiilor în 
vederea completării 
formularelor pentru 
acordarea 
indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului 

9 Măsuri de asistenţă şi protecţie socială 
pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în 
străinătate 

- bugetul 
local 

Identificarea şi 
monitorizarea 
cazurilor 

10 Măsuri de asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice 

-  bugetul 
local 
-  bugetul de 
stat 

Servicii comunitare asigurate 
persoanelor vârstnice 

Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a 
nevoilor beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cu este prevăzut în legislaţia în vigoare. De 
cele mai multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi 
altor posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de 
protecţie socială. 

Noi măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale 
- Perfecţionarea personalului din cadrul Serviciului de asistenţă socială din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai. 
- Angajarea de personal cu studii de specialitate în domeniul asistenţei sociale. 
- Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte oraşe, participarea la seminarii, 

conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi 
alinierea la tendinţele actuale de lucru în administraţia publică locală prin 
urmărirea modelelor de bună practică. 

- întocmirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi servicii de asistenţă 
socială 

5. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de proiecte pentru obţinerea 
de finanţare internă sau externă. 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Valea lui Mihai 
 
Primăria Vârciorog* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - ASF,  ASF, indemnizaţie pt însoţitori, ajutor încălzirea locuinţei: 120 
                            Total beneficiari: 120 
Servicii sociale existente: 
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 - Serviciu public pentru persoane aflate în dificultate 
  Număr servicii existente: 1 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 255000 - lei 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:255000 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 255000 - lei 
    
                            *Conform datelor comunicate de către Primăria Vârciorog 
 
Primăria Vaşcău* 
Categorii de beneficiari pentru: 
 - beneficiar venit minim garantat (VMG): 27 
 - beneficiar alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF): 22 
 - asistent personal: 19 
 - beneficiar indemnizaţie însoţitor: 7 
                            Total beneficiari: 75 
 
Servicii sociale existente: 
  Număr servicii existente: 0 
 
Servicii sociale propuse a fi înfiinţate: 
                 Total număr servicii propuse spre înfiinţare: 0 
 
Servicii sociale propuse spre contractare: 
 - , perioada de contractare - , durata contractului:  
 
Bugetul estimat: 0 - lei 
 
Sursele de finanţare:  
                 - bugetul de stat:379857 
                 - bugetul consiliului judeţean:0 
                 - bugetul local:0 
                 - donaţii:0 
                 - sponsorizări:0 
                 - contribuţii ale persoanelor fizice:0 
                 - contribuţii ale persoanelor juridice:0 
                 - contribuţiile beneficiarilor de servicii sociale:0 
   Total surse de finanţare - 379857 - lei 
                               *Conform datelor comunicate de către Primăria Vaşcău 


