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CONSILIUL LOCAL 

 

  

 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE 

PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PENTRU ANUL 2019 

 

Având în vedere: 

1. Strategia de dezvoltare locala 2014- 2020 ( 2023) a Municipiului Alexandria aprobata prin HCL nr. 279/10.10.2017. 

 

2. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria pentru perioada 2018-2023 aprobata prin  

HCL nr. 129/ 27.04.2018 , avand urmatoarele obiective: 

a) Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale ,corelate cu nevoile și 

problemele sociale ale beneficiarilor. 

b) Actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii ,date privind indemnizațiile 

acordate ,cuantumul și data acordării acestora ,orice alte informații relevante. 

c) Realizarea de parteneriate cu alte autoritați sau instituții publice ,ONG-uri ,centre sociale etc. , adaptate nevoilor 

sociale și resurselor disponibile la nivel local. 

d) Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației locale. 

e) Întărirea capacității instituționale la nivel local ,pentru asumarea responsabilității în abordarea problematicii persoanei 

aflate în dificultate. 

f) Perfecționarea studiilor pe domeniul asistenței sociale și formarea continuă a personalului angajat în cadrul SPAS, 

implicat în furnizarea serviciilor sociale ,pentru o prestație cât mai adecvată a serviciilor furnizate. 

g) Derularea de proiecte comune cu instituții implicate în viața socială: școala ,poliția ,biserica ,medici de familie. 

h) Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale oferite la nivel local. 

 

3. Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Teleorman 2010-2020, aprobata prin HCJ nr. 120/ 29.10.2010. 



4.Strategiile naţionale 

 

4.1 Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014- 2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.113/2014. 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 

3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

4. încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

 

4.2 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015- 2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 383/2015. 

Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii; 

2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare 

pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor; 

4. îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 

5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin 

transformarea asistentului social într-un "integrator" cu o atribuţie solidă de management de caz; 

6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială; 

7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

 

4.3 Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 566/2015. 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice 

3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată 

 
4.4. Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,, 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 655/2016. 
Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii. 



3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi. 

4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public 

cât şi în cel privat, concomitent cu 

asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii. 

5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii 

pentru persoanele cu dizabilităţi. 

6. Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă 

a calităţii vieţii lor. 

7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă 

atenţie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc. 

8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare 

colectate din toate domeniile de activitate. 

 

4.5 Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018. 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:  

            1.Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice 

2.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime 

3.Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale 

 4.Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice 

 

5.Programele de interes naţional aprobate prin: 

- Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la 

sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"; 

- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului dc interes naţional "Servicii comunitare la 

domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă 

socială din unele unităţi administraţi v-teritoriale"; 
 

 6.Anuntul nr. 13737/ 11.12.2018 publicat in mass-media si pe pagina de internet a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria , adresat 

furnizorilor publici si privati de servicii sociale , asociatiilor profesionale si organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor,pentru consultare. 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Alexandria 

cuprinde: 

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

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

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



CAP. I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale: Serviciile sociale existente la nivel localin subordinea Directiei de Asistenta 

Sociala Alexandria  

 

N

r. 

cr

t. 

Furnizor servicii 

sociale 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclator

ului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului 

social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

existente ( mii lei) 

Buget local Buget 

județean 

Buget de stat Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8790CR-

PFA-I 

Centrul Rezidential pentru 

Persoane fara Adapost 

138 locuri 33 % (45 

beneficiari) 
 

1515,00 

   

49,00 

 

2

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8899 CPHD-

II 

Cantina de Ajutor Social 500 locuri 61 % (306 

beneficiari) 
 

2528,30 

   

10,00 

 

3

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8810ID-I Unitate de ingrijire la 

domiciliu 

9ingrijitori 89 % ( 8 

ingrijitori) 
 

380,00 

  20,00  

4

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8891CZ-C-II Centrul de ingrijire zi 

 

10 locuri  100 %  

360,50 

 

50,00 

   

5

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8891CZ-C-I Serviciul Crese :  

Cresa Ion Creanga,  

Cresa Peco si  

Cresa 1 Mai 

125 astfel: 

Cresa Ion Creanga 

= 50 locuri 

Cresa Peco= 50 

locuri 

Cresa 1 Mai= 25 

locuri 

83 % ( Total 

copii inscrisi 

la cele 3 

crese = 104) 

 

 

 

1581,00 

  

 

 

60,00 

 

 

 

25,00 

 

6

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

8810 ID IV Servicii de ingrijire la 

domiciliu pentru 

persoanele adulte cu 

dizabilitati prin asistent 

personal 

167 asistenti 

personali 

(capacitatea nu este  

delimitata pe 

categorii de adulti 

cu dizabilitati, 

respectiv copii cu 

dizabilitati). 

98 % ( 163 

asistenti 

personali la 

15.01.2019) 

 

 

 

 

 

1002,00 

( procent de 

10% ) 

  

 

 

 

 

9018,00 

( procent de 

90 %) 

  

7

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

- Servicii de ingrijire la 

domiciliu pentru 

persoanele minore cu 

dizabilitati prin asistent 

personal 

8

. 

Direcția de 

Asistență Socială 

Alexandria 

- Acordarea indemnizatiei 

lunare persoanelor cu 

dizabilitati , incadrate in 

gradul Grav de handicap 

Nelimitat (  263 

indemnizatii lunare 

la 31.12.2018) 

 



 

    CAP. II 

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

prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017: 

1. Revizuirea /actualizarea informaţiilor privind serviciile sociale se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială 

Alexandria / se afişează la sediul Direcției de Asistenţă Socială Alexandria: 

               a)Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – se regaseste pe pagina de internet a Primariei municipiului Alexandria la sectiunea 

proiecte de hotarari , este publicată pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria si se actualizează prin hotărâre a 

consiliului local; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local , se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local, se publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Alexandria la secțiunea proiecte de hotarari , pe pagina de 

internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria și se afișează la sediul DAS. Se actualizează anual , sau ori de câte ori este nevoie; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria - formulare/modele de 

cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu 

furnizat etc. ,sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria și afișate la sediul DAS. Se actualizează de 

câte ori apar modificări. Anual se întocmește Raportul de activitate al DAS Alexandria , care este transmis ordonatorului principal de 

credite si este parte componenta a Raportului de activitate al Primarului , care se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului 

Alexandria, sectiunea Primar și este disponibil la sediul DAS Alexandria; 

d) Informaţiile privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de DAS Alexandria sunt 

afișate la sediul DAS și actualizate ori de câte ori este nevoie: 

                     - serviciile sociale care funcţionează în cadrulDirecției de Asistenţă Socială se actualizează anual, sau ori de cate ori este 

nevoie; 

                     - situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul municipiului - se actualizează anual, prin 

întocmirea Raportului de activitate, care se regaseste in Raportul de activitate al Primarului si se publică pe sitte-ul Primăriei Municipiului 

Alexandria la secțiunea Primar; 

 

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

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

Informare privind legislația în domeniu 

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Alexandriaacordate de catre DAS Alexandria si adaptate nevoilor fiecărei 

persoane. 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Alexandria sau în colaborare cu 

alți furnizori de servicii sociale: 

-  prin Compartimentul Protectia copilului si anchete sociala  - educație parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

-  prin Compartimentul Protectia persoanelor cu dizabilitati , asistenti personali , anchete sociale –informarea si consilierea 

beneficiarilor si a familiilor acestora , precum si informarea populatiei privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile. 



            -  prin Centrul de ingrijire zi  - organizarea de acţiuni de informare a comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite prin distribuirea 

materialelor promoţionale, organizarea a 3 campanii de informare publică şi de schimbare a atitudinii fată de copilul şi familia aflată în 

dificultate , astfel : 15 Mai - Ziua internaţională a familiei( grupul ţintă - comunitatea), 04 Iunie - Ziua internaţională a copiilor inocenţi-

victime ale agresiunii( grupul ţintă - comunitatea) si 17 Octombrie - Ziua mondială de luptă împotriva sărăciei ( grupul ţintă - reţeaua 

comunitară), excursii la iarbă verde, organizarea unui picnic, vizitarea unor obiective turistice , muzee , parcuri , precum si participarea la 

unele spectacole dedicate copiilor. 

 4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. 

Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întălniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în 

vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite. 

 5. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin Serviciul Sprijin comunitar si urgente sociale – Compartimentul asistenta 

medicala comunitara , cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 

sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

-  identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, 

respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 

-  furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor 

vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării și promovării sănătății, acces la 

servicii sociale și de sănătate; 

-  efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei aflate în risc de marginalizare 

datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației materiale.  

 6. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 – informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-

2020 (POAD); 

- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței; 

- informare privind distribuirea stimulentului educațional; 

- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

- informare privind serviciile destinate persoanelor fara adapost si victimelor violenței domestice prin Centrul rezidential al 

persoanelor fara adapost; 

- informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice, servicii sociale acordate prin Unitatea de ingrijire la domiciliu;  

- informare privind acordarea de tichete sociale 

- informare privind acordarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati 

- informare privind acordarea de servicii sociale prin Cantina de ajutor social  

- orice modificare legislativă de interes public. 

 

 



CAP. III 

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

Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire: 

a) cursuri de perfecţionare: 

 Nr. de 

persoane 

Buget estimat 

( mii lei) 

Personalul de 

specialitate 

21 63,00 

 

b) cursuri de calificare: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

- - 

 

    c) sesiuni de instruire pentru: 

    c.1. personalul din centre ( Cantina de ajutor social , Centrul de ingrijire zi, Centrul rezidential pentru persoane fara adapost) conform 

cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu; 

 

    c.2. asistenţi personali: 

Nr. de persoane   Buget estimat   

167 - 

 

    d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii 

profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane   Buget estimat  (mii lei) 

Propuneri legislative privind initierea sau modificarea 

unor acte normative in domeniul asistenței sociale 

3 3,00 

 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes national , Ministerul Muncii si Justitiei Sociale avand rolul de a 

initia si asigura participarea la programe de formare profesionala a personalului cu atributii in domeniul asistentei sociale , precum si a 

personalului informal. 

f) participarea personalului cu atributii in asistenta sociala la diferite evenimente, conferinte nationale sau alte intalniri de lucru pe diverse 

teme , cu specialisti in domeniu. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

Gina Georgeta Curea 


