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PLAN  ANUAL DE ACŢIUNE 

                                                       

 

privind Serviciile Sociale din cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala pentru anul 2018 

 

 

Scopul Planului anual de actiune 

- Planul anual de actiune in domeniul serviciilor sociale elaborat de Comprtimentul de Asistenta Sociala 

Bogdanesti, are in vedere fundamentarea principalelor actiuni si activitati, intr-un cadru institutional coerent, 

la nivelul comunei, care va fi in masura prin actiuni si activitati cuprinse, sa satisfaca  nevoile locale 

identificate din perspectiva nevoilor sociale, sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor de persoane 

vulnerabile, precum si sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei. 

Actiuni si activitati care urmeaza a fi derulate urmaresc a prioritiza urmataorele 

- Furnizarea serviciilor de asistenta sociala in conformitate cu nevoile locale identificate si cu respectarea 

drepturilor persoanelor aflate in dificultate conform legislatiei nationale si alte documente internationale 

ratificate de Romania; 

- Accesibilizarea serviciilor si programelor specifice, la nivel local, care prin efectele propuse ridica calitatea 

vietii persoanelor aflate in situatii de risc; 

- Optimizarea la nivelul local a resurselor materiale si umane disponibile pentru cresterea calitatii serviciilor 

sociale; 

- Evitarea unor actiuni si activitati concurente in acceasi cauza la nivel local cel putin in ceea ce priveste 

furnizarea de servicii sociale; 

- Orientarea resurselor disponibile in cel mai eficient mod catre sustinerea persoanelor aflate in dificultate. 

Finantarea asistentei sociale 

Avand in vedere complexitatea serviciilor sociale la  nivelul Primariei Bogdanesti si prevederile din legislatia 

sectoriala vizand drepturile persoanelor cu dizabilitati se constata discrepanta mare dintre necesarul de credite si 

prevederile bugetare pentru exercitiul bugetar 2018. Finantarea slaba duce la luarea unor decezii  neadecvate  in ceea ce 

priveste numarul de posturi  privind asistenti personali. Se propune angajarea asistentilor personali numai in cazurile 

deosebite iar pentru celelalete cazuri indemnizatii. 



 

     

 

 

Obiective generale, obiective specifice si masuri de realizare 

 

 

Obiectivele  generale  urmarite prin Planul anual de actiune sunt: 

1. Monitorizarea si cresterea calitatii servicciilor sociale oferite precum si asigurarea continuitatii acestora pe 

plan local. 

2. Promovarea transparentei si facilitatea accesului membrilor comunitatii la serviciile sociale. 

3. Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor sociale acordte persoanelor defavorizate. 

 

Un rol important in procesul de acordare a serviciilor sociale il are desfasurarea de actiuni ce vizeaza prevenirea 

situatiilor de risc si combatere a acestora prin educarea si informarea adecvata a tinerilor, parintilor si familiilor in 

ansamblul lor. 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general si se organizeaza in forme/structuri diverse, in functie de 

specificul activitatii/activitatilor derulate si de nevoile pariculare ale fiecarei categorii de beneficiari. 

 

La nivelul comunei Bogdanesti au fost identificate urmatoarele categorii de beneficiari cu nevoi sociale care fac 

obiectul masurilor propuse prin Planul anual de actiune dupa cum urmeaza: 

- Copii din familii aflati in situatii de risc, de abandon scolar,cu handicap sever  

- Copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate 

- Beneficiari alocatii de stat, indemnizatii crestere copil, stimulent de insertie 

- Beneficiari alocatie pentru sustinerea familiei (ASF)   

- Beneficiari venit minim garantat (VMG)  

- Beneficiari ajutor de incalzirea locuintei 

- Asistenti personali  

- Beneficiari indemnizatii persoane cu handicap  

- Beneficiari ajutor de urgenta  

- Stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale 

- Persoane varstnice 

- Alte persoane in situatii de risc social 

 



 

 

 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni/măsuri Termen         Responsabili 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 1: 

 Implementarea unitară şi coerentă a 

prevederilor legale din domeniul 

asistenţei sociale, corelate cu nevoile 

şi problemele sociale ale Grupului 

ţintă (categoriilor de beneficiari) 

Colectarea informaţiilor necesare 

identificării sau actualizării nevoilor 

sociale la nivelul comunei 

Bogdanesti 

 

permanent Copartimentul de Asistenta 

Sociala din cadrul Primăriei 

comunei Bogdanesti 

Constituirea categoriilor de 

beneficiari de servicii sociale la 

nivelul localităţii, repartizaţi în 

funcţie de tipurile de servicii sociale 

reglementate de lege 

permanent  

-------------//----------------- 

   

Asigurarea şi urmărirea încadrării în 

standardele de cost şi de calitate 

pentru serviciile sociale acordate, cu 

respectarea prevederilor legale 

 

2018  

 

---------------//--------------- 

Obiectiv specific 2:  

Înfiinţarea şi actualizarea continuă a 

unei Baze de date  care să cuprindă 

date privind beneficiarii (date de 

contact, vârstă, nivel de pregătire 

şcolară şi profesională, adrese de 

domiciliu etc.), date privind 

indemnizaţiile acordate (ajutoare 

sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare 

pentru încălzire, ajutoare materiale, 

alocaţii de susţinere etc.), cuantumul 

şi data acordării acestora, precum şi 

alte informaţii relevante pentru 

completarea Bazei de date 

Măsuri de facilitare a accesului 

persoanelor aflate în grupul ţintă în 

acordarea ajutoarelor financiare, 

materiale şi medicale pentru 

situaţiile reglementate de lege: 

ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, 

ajutoare pentru încălzire, ajutoare 

materiale, alocaţii de susţinere etc. 

permanent  

 

 

----------------//---------------- 

Crearea unei evidenţe informatizate 

(fişiere,foldere,tabele centralizatoare 

etc.) care să cuprindă toate 

informaţiile referitoare la 

beneficiarii de servicii sociale 

 

 permanent  

 

 

-----------------//---------------- 

Completarea acestor documente pe 

zile, luni, ani (pe cât posibil, şi 

perioadele anterioare) 

permanent  

-----------------//----------------- 

Centralizarea datelor, verificarea şi permanent  



corelarea cu evidenţele numerice, 

financiare din compartimentele 

contabilitate, resurse umane etc. 

----------------//---------------- 

Actualizarea continuă a întregii Baze 

de date 

permanent ---------------//----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 3: 

 Înfiinţarea şi implementarea unui 

sistem armonizat, integrat şi 

performant de furnizare a tuturor 

categoriilor de servicii sociale la 

nivelul comunei Bogdanesti 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea, la nivelul autorităţii 

sau cu sprijinul unor structuri 

publice sau private (ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii etc.) pentru copii, 

a următoarelor tipuri de acţiuni: 

prevenirea abuzului, neglijării, 

exploatării şi a oricăror forme de 

violenţă asupra copilului sau de 

separare a copilului de părinţii 

naturali, prevenirea malnutriţiei şi 

îmbolnăvirilor, informarea părinţilor 

şi a copiilor cu privire la alimentaţia 

celor mici, inclusiv cu privire la 

avantajele alăptării, igienei şi 

salubrităţii mediului înconjurător, 

verificarea periodică a tratamentului 

copiilor care au fost plasaţi pentru a 

primi îngrijire, protecţie sau 

tratament, dezvoltarea, în unităţile 

şcolare, de programe de educaţie a 

copiilor pentru viaţă, inclusiv 

educaţie sexuală pentru copii, în 

vederea prevenirii contactării bolilor 

cu transmitere sexuală şi a 

gravidităţii minorelor etc. 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------//----------------- 

Organizarea, la nivelul autorităţii 

sau cu sprijinul unor structuri 

publice sau private (ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii etc.) de tineret şi 

pentru tineret, a următoarelor tipuri 

de acţiuni: de încurajare a activităţii 

de voluntariat în rândul tinerilor în 

domenii de intres public, conform 

legii, de consultanţă gratuită în 

2018  

 

 

-----------------//---------------- 



domeniul planificării familiale 

pentru tinerele familii, de asigurare a 

cadrului legal pentru accesul 

tinerilor la programele de educaţie 

pentru sănătate, pentru tratament 

gratuit al tinerilor suferinzi de boli 

cronice, pentru asistenţă medicală 

gratuită tinerilor care urmează o 

formă de învăţământ autorizată sau 

acreditată, conform legii, precum şi 

promovarea unor măsuri de 

reintegrare socială a tinerilor 

dependenţi de alcool, droguri sau 

alte substanţe nocive etc. 

Organizarea, la nivelul autorităţii 

sau cu sprijinul unor structuri 

publice sau private (ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii etc.) pentru 

persoanele vârstei a treia, a 

următoarelor tipuri de acţiuni: de 

asigurare şi dezvoltare a serviciilor 

comunitare pentru persoanele 

vârstnice prin îngrijire temporară sau 

permanentă la domiciliu, îngrijire 

temporară sau permanentă în cămine 

pentru persoane vârstnice, precum şi 

facilitarea accesului acestora în 

centre de zi, cluburi pentru vârstnici, 

case de îngrijire temporară, 

apartamente sau locuinţe sociale etc. 

2018  

 

 

 

 

 

-------------------//-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 4:  

Stabilirea şi publicarea programului 

anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile, potrivit 

Legii nr. 350/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare 

2018  

 

-----------------//--------------- 

Elaborarea procedurilor de selecţie a 

proiectelor de parteneriat, potrivit 

legii  

 

 

2018 

 

 

-----------------//--------------- 



Realizarea unor parteneriate public-

public, public-privat cu alte autorităţi 

sau instituţii publice, ONG-uri, 

centre sociale etc., adaptate nevoilor 

sociale şi resurselor disponibile la 

nivelul comunei Bogdanesti, iniţiate 

şi realizate după efectuarea unor 

studii de piaţă referitoare la 

nevoile sociale şi priorităţile 

generale ale comunităţii locale 

 

Parcurgerea procedurilor de selecţie: 

publicarea anunţului de participare, 

înscrierea candidaţilor, prezentarea 

propunerilor de proiecte, verificarea 

eligibilităţii şi îndeplinirii condiţiilor 

tehnice şi economice etc. 

2018 Primăria comunei Bogdanesti,  

Reprezentanţi ai furnizorilor de 

servicii sociale publici sau 

privaţi 

Evaluarea proiectelor în 

conformitate cu criteriile generale şi 

specifice de evaluare şi încheierea 

contractelor de parteneriat 

2018 Primăria comunei 

Bogdanesti,  

Reprezentanţi ai furnizorilor de 

servicii sociale publici sau 

privaţi 

Încheierea contractelor şi 

implementarea proiectelor în 

parteneriat cu 

autoritatea/instituţia/furnizorul 

privat desemnat câştigător în urma 

selecţiei 

2018 Primăria comunei Bogdanesti,  

Reprezentanţi ai furnizorilor de 

servicii sociale publici sau 

privaţi 

Iniţierea şi ulterior implementarea 

unor proiecte cu finanţare externă în 

domeniul asistenţei şi serviciilor 

sociale locale, care urmează a fi 

accesate din fondurile europene 

repartizate în exerciţiul bugetar 

2014-2020, proiecte care pot include 

diverse parteneriate cu alte structuri 

publice sau private (ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii etc.). 

  2018 

(iniţierea 

Proiectelor) 

 

  2018 

(implemen 

tarea 

Proiectelor) 

Primăria comunei Bogdanesti,  

Reprezentanţi ai furnizorilor de 

servicii sociale publici sau 

privaţi 

 

Obiectiv specific 5:  

Dezvoltarea unor atitudini proactive 

şi participative în rândul populaţiei 

localităţii şi a beneficiarilor de 

servicii sociale 

Informare şi consiliere a locuitorilor 

comunei în orice domeniu de interes 

al serviciilor şi măsurilor sociale 

permanent Copartimentul de Asistenta 

Sociala din cadrul Primăriei 

comunei Bogdanesti 

Măsuri de implicare a 

asistentului/asistenţilor medicali 

comunitari şi/sau a medicului de 

familie din localitate în programele 

de prevenire a stării de sănătate a 

populaţiei comunei/oraşului/----, 

indiferent de vârstă 

permanent  

 

 

----------------//------------------- 

Organizarea de grupuri de informare 

pe diverse tematici, în vederea 

permanent  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atingerea obiectivelor din Planul de actiune privind serviciile sociale si masurile de asistenta sociala, se 

realizeaza conform Bugetului de Venit  si Cheltuieli in care sunt cuprinse investitiile si sumele alocate 

Compartimentului se Asistenta Sociala pentru anul 2018. 

 

reducerii riscului de abuz, neglijare,  

pentru orice persoană aflată în 

dificultate  

------------------//----------------  

 

Organizarea unor întâlniri periodice, 

la care vor participa personalul 

Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai 

beneficiarilor şi ai comunităţii, alte 

persoane cu pregătire şi expertiză în 

domeniul serviciilor sociale, alţi 

invitaţi, unde vor fi prezentate 

problemele personale sau de grup 

ale comunităţii 

 

2018 Primăria comunei Bogdanesti, 

asociaţii şi fundaţii cu activităţi 

de asistenţă socială, 

reprezentanţi ai beneficiarilor  

Programe de sprijin pentru copiii şi 

tinerii de etnie romă în vederea 

urmării unei forme de învăţământ, şi 

de suport pentru cei care sunt 

identificaţi că posedă calităţi 

deosebite 

2018 Primăria comunei Bogdanesti, 

reprezentanţi ai comunităţii de 

romi  


