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       Anexa 1 la Dispoziția nr.121 din 15.03.2021 

JUDEŢUL BRAŞOV 

Primăria Comunei Bod 

Compartiment Asistență Socială  

 

Nr.11452 din 15.03.2021 

 

PLANUL DE SERVICII 

 

 

Numele și prenumele copilului: SIMA ANA-MARIA 

CNP: 6080909080071 

Mama: SIMA GABRIELA 

Tata: SIMA COZMIN-VASILE 

Reprezentantul legal al copilului: 

Domiciliul: Bod, str. Andrei Șaguna, nr.398, jud. Brașov 

Data realizării/ revizuirii Planului de servicii: 12.03.2021 

Dosar nr./ data : 48/12.03.2021 

Motivul întocmirii/ revizuirii Planului de servicii: Situație de risc social 

Responsabilul de caz prevenire: Inspector- Asistență Socială 

Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire:  

Membrii echipei și instituția din care provin: 

Monitorizarea implementării planului de servicii se va realiza în conformitate cu art. 11 alin. 3 din HG nr. 

691/2015: 

Numărul de situații de risc identificate pentru familia 

Sima Gabriela 
Realizarea vizitelor la domiciliul familiei 

3 - anual sau ori de câte ori se impune 

 

Prestații 

Tipul Cuantumul/cantita

tea 

Autoritatea locală/ 

instituția/ OPA 

responsabilă 

Data începerii Perioada de 

acordare 

Alocație de stat 427 lei AJPIS De la data 

depunerii cererii 

18 ani 

Indemnizație copil 

handicap grav 

300 DGASPC De la data emiteri 

certificatului de 

încadrare în grad 

de handicap 

Pe perioada 

valabilități 

certificatului de 

încadrare în grad 

de handicap 
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Servicii pentru copil 

 

Tipul Instituția 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data 

începerii 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabilul de 

caz intervenție/ 

persoana 

responsabilă 

Prevenirea 

separării 

copilului de 

părinți 

Primăria Bod 

Compartiment 

Asistență Socială 

Menținerea 

copilului în 

familie  

15.03.2021 15.03.2022 Toma Roxana-Ioana 

Întărirea 

legăturilor cu 

familia 

Primăria Bod 

Compartiment 

Asistență Socială 

Întărirea 

legăturilor 

copilului cu 

membrii 

familiei 

naturală în 

vederea 

eliminării 

riscului de 

instituire a 

unei măsuri de 

protecție 

specială 

15.03.2021 15.03.2022 Toma Roxana-Ioana 

Educație 

formală și 

nonformală/ 

informală 

Școala 

Gimnazială Bod 

Mama Copilului 

Menținerea 

comunicării cu 

mama 

copilului 

pentru a fi la 

curent cu 

situația școlară 

15.03.2021 15.03.2022 Învățătoarea 

Mama Copilului 

Sănătate Medic de familie Monitorizarea 

stării de 

sănătate 

15.03.2021 Permanent Medic de familie 

Reabilitare      

Altele      
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Servicii pentru familie 

 

Tipul Instituția 

responsabilă 

Obiective 

generale 

Data 

începerii 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabilul de 

caz intervenție/ 

persoana 

responsabilă 

Prevenirea 

separării 

copilului de 

părinți 

Primăria Bod 

Compartiment 

Asistență 

Socială 

Monitorizarea 

acțiunilor mamei 

privind îngrijirea 

copilului in cadrul 

familiei 

15.03.2021 15.03.2022 Toma Roxana-Ioana 

 

Prevenirea 

separării 

copilului de 

părinți 

Primăria Bod 

Compartiment 

Asistență 

Socială 

Consilierea mamei 

cu privire la 

responsabilitățile 

parentale 

15.03.2021 15.03.2022 Toma Roxana-Ioana 

Sănătate Medic de 

familie 

Monitorizarea 

stării de sănătate 

15.03.2021 Permanent Medic de familie 

Monitorizarea 

planului de 

abilitare - 

reabilitare 

Primăria Bod 

Compartiment 

Asistență 

Socială 

Efectuarea 

vizitelor de 

monitorizare la 

domiciliul familiei 

cu scopul 

verificării 

îndeplinirii 

obiectivelor din 

plan, identificarea 

dificultăților de 

implementare a 

planului și găsirea 

de soluții de 

remediere 

15.03.2021 15.03.2022 Toma Roxana-Ioana 

Reabilitare      

Altele      

 

Observații 

 

Membrii echipei şi instituţia din care provin: 

 

Secretar General UAT Bod, Daniela-Laura AXENIE ________________ 

 

Inspector-Asistență Socială, Roxana-Ioana TOMA ___________________ 


