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PLAN ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN 
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Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.70/ 18.05.2018 pentru perioada 2018-2022; 

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

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

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare;  

7. Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

11. Ordin nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/ 

consiliului General al Municipiului București. 

 

CAPITOLUL I 

OBIECTIVE GENERALE 

Înființarea și dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localității, capabil 

să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, 

tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii comunei Bod. 

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

292/2011 și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici și privați la nivelul comunei Bod, județul Brașov, pentru perioada 2018-2022. 

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de 

asistență socială date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 

serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din 

fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare, propuneri elaborate de serviciu de 

protecție și asistență socială pentru dezvoltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale 

ale comunei Bod. 

Din perspectivă funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un 

sistem de acțiuni 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-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe 

pentru integrarea socială, 

Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul Asistență Socială își 

definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de 

a ajuta instituția să își definească obiectivele și orientările; își definească prioritățile și cele mai 

potrivite acțiuni pe care le va întreprinde: identifice măsuri concrete de coordonare a 

activităților din cadrul instituției; clarificăm resursele pe care le putem folosi și să identificăm 

ce acțiuni trebuie să întreprindem. 
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Instituția urmărește realizarea scopului prin acordarea de beneficii și servicii sociale: 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVE SPECIFICE 

Pentru perioada anului 2021 Compartimentul Asistență Socială își propune următoarele 

obiective generale: 

Obiectiv 1. Implementarea unitară si coerentă a prevederilor legale din domeniul asistentei 

sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor de 

beneficiari); 

- Asigurarea și urmărirea încadrării în standardele de cost și de calitate pentru serviciile 

acordate, cu respectarea prevederilor legale; 

- Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul țintă în acordarea ajutoarelor 

financiare, materiale și medicale pentru situațiile reglementate de lege: ajutoare sociale, 

ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de susținere etc. 

Obiectiv 2. Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date 

privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese 

de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, 

ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de susținere etc.), cuantumul și data 

acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru completarea Bazei de date. 

- Actualizarea continuă a întregii Baze de date; 

- Organizarea, la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-

uri, fundații, asociații etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acțiuni: prevenirea abuzului, 

neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de separare a 

copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției și îmbolnăvirilor, informarea părinților și a 

copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei și 

salubrității mediului înconjurător, verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost 

plasați pentru a primi îngrijire, protecție sau tratament, dezvoltarea, în unitățile școlare, de 

programe de educație a copiilor pentru viață, inclusiv educație sexuali pentru copii, în 

vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor etc 

Obiectiv 3. Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de 

furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Bod 

- Organizarea, la nivelul autorității sau Cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-

uri, fundații, asociații etc.) de tineret și pentru tineret, a următoarelor tipuri de acțiuni: de 

încurajare a activității de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de interes public, conform 

legii, de consultanță gratuită în domeniul planificării familiale pentru tinerele familii, de 

asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele de educație pentru sănătate, 

pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice, pentru asistență medicală 

gratuită tinerilor care urmează o formă de Învățământ autorizată sau acreditată, conform 

legii, precum și promovarea unor măsuri de reintegrare socială a tinerilor dependenți de 

alcool, droguri sau alte substanțe nocive etc. 

- Organizarea, la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-

uri, fundații, asociații etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: 

de asigurare și dezvoltare a serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice prin îngrijire 

temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru 

persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestora în centre de zi, cluburi pentru 

vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente sau locuințe sociale etc. 

- Informare și consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor și 

măsurilor sociale. 
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Obiectiv 4. Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității 

și a beneficiarilor de servicii sociale. 

- Măsuri de implicare a asistentului/asistenților medicali comunitari și/sau a medicului de 

familie din localitate în programele de prevenire a stării de Sănătate a populației comunei 

Bod indiferent de vârstă; 

- Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de 

abuz, neglijare, pentru orice persoană aflată în dificultate; 

- Organizarea unor întâlniri periodice, la, care vor participa personalul Primăriei, partenerii, 

reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în 

domeniul serviciilor sociale, alți invitați, unde vor fi prezentate problemele personale sau de 

grup ale comunității. 

 

CAPITOLUL III 

Drept urmare planul anual de acțiune stabilește obligațiile autorităților administrației 

publice locale cu privire, inventarul serviciilor sociale existente și eficacitatea acestora, 

obligația colaborării cu furnizori publici privați în vederea elaborării criteriilor care 

fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate includerea în 

bugetele proprii a fondurilor necesare etc. 

Grupurile vulnerabile identificate sunt excluse de pe piața forței de muncă, din sistemul de 

educație, sănătate, locuire și alte servicii. Cele mai mari categorii includ copii aflați în situații 

dificile, persoane cu dizabilități: persoane vârstnice singure sau dependente și romi. 

2. Descrierea grupului țintă (categorii de beneficiari) și a nevoilor acestora: 

La nivelul comunei BOD a fost identificat un Grup țintă (categorii de beneficiari) după cum 

urmează: 

a) Copii și familii aflate în dificultate; 

b) Persoane vârstnice; 

c) Persoane cu handicap; 

d) Persoane defavorizate de etnie romă; 

e)Alte persoane în situații de risc social. 

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

consiliului local Bod cuprinde: 

1. Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile existente la nivel 

local 

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

domeniul serviciilor sociale 
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1. Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale: 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Cod 

serviciu 

social 

conform 

Nomencl-

atorului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 

serviciile sociale existente 

Buget local Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contrib. 

Pers. 

Benefi. 

Alte 

surse 

1  Îngrijire persoane cu handicap la 

domiciliu de către asistentul 

personal 

27 70 % 850000 lei -  - - 

2  Stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

și a procedurii de acordare a 

tichetelor sociale pentru grădiniță 

15 30 % 7500 lei     

3  Servicii de monitorizare copii cu 

handicap 

9 100% Salar 

persoană 

cu atribuții 

în 

domeniul 

asistenței 

sociale 

- - - - 

4  Ajutor pentru încălzirea locuinței 

pentru beneficiarii de venit minim 

garantat 

15 

familii 

60% 4350 lei     

5  Plata indemnizației pentru 

persoane cu handicap grav, care 

au optat pentru aceasta 

30 70 % 600000 lei     

6  Acordarea de ajutoare de urgență Conform 

nevoilor 

- 0 lei     

7  Servicii de informare/consiliere și 

urmărire mod de creștere și 

îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate 

20 dosare 

în prezent 

100% - - - - - 

8  Servicii distribuire POAD Aproximati

v 200 

persoane 

100% - - În 

funcție 

de 

persoa

ne 

identif. 

- - 

9  Servicii întocmire cereri și dosare 

pentru diferite tipuri de beneficii 

sociale 

Conform 

nevoilor 

100% Salar 

persoană 

cu atribuții 

în 

domeniul 

asistenței 

sociale 
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A. BENEFICII SOCIALE 

Venitul minim garantat 

La începutul anului 2020 se aflau în plată un număr de 10 dosare de acordare a venitului 

minim garantat, iar la finalul luni Decembrie 2020 au rămas în plată un număr de 8 dosare, 

numărul a scăzut. Pentru anul 2021 se urmărește scăderea numărului de beneficiari ai 

ajutorului social prin îndrumarea persoanelor apte de muncă pentru găsirea unui Ioc de 

muncă. 

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

beneficiarii Legii nr.416/2001. Suma prevăzută în buget pe anul 2021 la acest capitol este de 

aproximativ 4350 lei. 

Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav 

Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă 

conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile acestei legi rolul instituției noastre este de a monitoriza 

atribuțiile și obligațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în vederea 

asigurării unui confort psihic persoanei pe care o îngrijește. 

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

psihice sau senzoriale, abilitățile de autoservire sau autogospodărire pot fi limitate, 

necesitând măsuri de protecție: în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale. 

Persoana cu handicap grav are dreptul în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent 

personal. În cursul anului 2020, un număr mediu lunar de 44 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 Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Brașov. Pentru anul 

2021 va fi fost prevăzută în Buget, suma de 1450000 lei, reprezentând plata indemnizației și a 

asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav. 

Protecția copilului 

În baza Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt propuse 

diverse măsuri de protecție, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea specializată 

la domiciliul părinților, instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale a minorilor care 

au beneficiat de masuri de protecție. Propunerile sunt înaintate Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Brașov, care analizează situația minorilor și 

instituie o măsură de protecție specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii care se află 

cu măsură de protecție specială, respectiv plasament familial, sunt monitorizați prin 

întocmirea unor fișe de monitorizare. Minorii care se află cu măsură de supraveghere 

specializată sunt monitorizați periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor 

viitoare fapte antisociale. 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 

Conform OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 

rece, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din fonduri de la bugetul de stat, familiilor 

și persoanelor cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2020 - 

martie 2021 a fost de aproximativ 4( 1 persoane pentru încălzire cu gaz, 3 persoane încălzire 

cu lemne). 

Ajutoarele de urgență și Ajutoarele de înmormântare 

Ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr.416/2001. 

În anul 2020 nici o persoană nu a beneficiat de ajutor de înmormântare. 
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Alocația pentru susținerea familiei 

Alocația pentru susținere familială se acordă în baza Legii nr. 277/2010 ca formă de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au in creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 

ani. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială, 

La începutul anului 2020 erau în plată 12 titulari de dosar, numărul a crescut la 17 titulari. 

 

B. Servicii sociale propuse a fi înființate 

În momentul de față nu avem servicii sociale propuse a fi înființate. 

 

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

prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în Legea 98/20164; 

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de 

interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

 

D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în 

baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu 

completările ulterioare: nu este cazul 

 

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

existente la nivel local  în conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017 

Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se 

afișează la sediul Primăriei Bod: 

1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale se actualizează prin hotărâre a Consiliului local 

și se publică pe site-ul Primăriei Bod; 

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

consiliului județean/consiliului local se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se publică pe 

site-ul Primăriei Bod; 

3. Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri 

în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează ; 

3.1. formularele, modelele de cereri se găsesc la Compartimentul Asistență Socială; 

3.2. condițiile de eligibilitate pentru fiecare solicitare sunt afișate la avizier; 

4. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-

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

5. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale 

acordate de aceștia - se actualizează anual; 

6. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 

cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării 

inițiale, a anchetelor sociale; 

7. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

 

 

 



 

pagina 8 din 8 

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

domeniul serviciilor sociale 

• Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței 

personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) Cursuri de perfecționare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de 

specialitate 

0 0 

 

b) Cursuri de calificare 

 

 

 

 

 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; - nu este cazul 

c.2. asistenți personali; - a fost întocmit referatul de necesitate pentru achiziționarea a 30 de 

cursuri în anul 2021 pentru instruirea asistenților personali 
 

d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 

municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare 

intercomunitară etc.; 

 

 

 

 

 

4. Monitorizarea 

Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție 

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

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acțiune sunt 

autoritățile administrației publice locale și persoanele aflate în subordinea acestora, în funcție 

de atribuții. 

Indicatori 

Indicatorii folosiți în scopul monitorizării au fost stabiliți în funcție de acțiunile propuse în 

Planul anual de acțiune pentru anul 2021. Pe parcursul procesului de monitorizare și evaluare 

se vor lua în considerare următorii indicatori:  

• prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială;  

• sensibilizarea comunității în vederea evitării excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; 

• existența unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare și consiliere;  

• stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcție de nevoile apărute; 

• realizarea unui studiu privind situația beneficiarilor de servicii sociale. 

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

nevoilor beneficiarilor de asistență, așa cum este prevăzut și stabilit în legislația în vigoare. 

Atingerea obiectivelor din Planul de acțiune privind măsurile sociale și măsurile de 

asistență socială se realizează conform bugetului de venituri și cheltuieli în care sunt cuprinse 

investițiile și sumele alocate pentru serviciul de protecție și asistență socială în anul 2021. 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de 

specialitate 

1 1500 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

   

 În conf. HG nr. 691/2015  1 persoane  - 


