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          Anexă la  
              
          H.C.L. nr.16/2020 
  
          
          

PLAN ANUAL DE AC ŢIUNE  
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI PENTRU ANUL 2020 
  
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale se elaborează de  către  autorităţile  publice 

locale, prin Direcţia de Asistenţă Socială, în conformitate cu măsurile şi acţiunile  prevăzute în strategia 

de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Harghita, conform umătoarelor prevederi legale cu 

modificările  şi completările ulterioare: 

-  Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale; 

- Hotărârii nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

  - Ordin nr. 1086/2018  privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 - Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- Ordin nr. 29/2019 privind pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 

serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale. 

 Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, 

date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 
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pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de 

subvenţionare, bugetul estimate şi sursele de finanţare, propuneri elaboarate de Direcţia de Asistenţă 

Socială, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi 

dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale Municipiului Gheorgheni. 

 Planul anual de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate precum şi crearea altora noi, 

pentru acoperirea unor cerinţe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie. 

 

 

Caracteristici principale ale planului de acţiune propus 

 În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Gheorgheni, măsurile de asistenţă socială se realizează 

consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în dificultate sau susceptibile de a deveni 

social-dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuare a consecinţelor 

acesteia, precum şi pentru menţinerea unui nivel decent de viaţă al persoanei sau familiei, prin acordarea 

unui sprijin suplimentar constând în prestaţii şi servicii sociale. Acestea reprezintă ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor special, individuale, familiale sau de grup, 

în vederea prevenirii şi combaterea riscului de excluziune socială şi creştere a incluziunii sociale. 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme/structure diverse, în funcţie de 

specificul activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 

 Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în 

relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al 

acesteia. 

 Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor proprii, dreptul la opinie şi liberă alegere a măsurii sociale potrivită 

fiecărui caz. 

 În vederea facilităţii accesului la aceste măsuri, în desfăşurarea activităţii serviciului se pune 

accent pe dezvoltarea serviciilor de informare şi centralizare a informaţiilor privind obiectivele sociale şi 

serviciile sociale la cele care poate apela, dar în acelaşi timp dezvoltarea unei relaţii nu numai 

informaţionale cu cetăţeanul, ci şi stimulative şi participative. 

 Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfăşurarea de acţiuni ce 

vizează prevenirea situaţiilor de risc şi combatere acestora prin educarea şi informarea adecvată a 

tinerilor, părinţilor şi familiilor în ansamblul lor. 

 De asemenea, avem în vedere lărgirea ariei de activitate a serviciilor prestate de autoritatea locală 

în baza principiului autonomiei locale aşa cum este definită conform Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ şi în concordanţă cu prevederile Legii nr.292/2011, privind asistenţa socială. 
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Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor  

propuse prin 

PLANUL ANUAL DE AC ŢIUNE 

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, autism, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile; 

• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

• Ai căror părinţi se află în divorţ; 

• Delicvenţi juvenili. 

2.Tineri  

• Tineri aflaţi în stare de abandon şcolar; 

• Cu handicap sever, autism, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile; 

• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

• Ai căror părinţi se află în divorţ; 

• Care folosesc substanţe halucinogene; 

• Delicvenţi. 

3.Alte grupuri şi persoane vulnerabile 

• Persoane adulte fără adăpost; 

• Fără venituri sau cu venituri foarte mici; 

• Fără acte de identitate; 
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• 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 evidenţa serviciilor de specialitate; 

• Femei/mame defavorizate: fără adăpost, sărace, singure, cu mulţi copii minori, abuzate, victime 

ale violenţei domestice; 

• Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizaţi 

social. 

Obiectivele generale urmărite prin  

PLANUL ANUAL DE AC ŢIUNE  

 

1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii 

acestora pe plan local. 

2. Promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale. 

3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate. 

 

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 Municipiului 

Gheorgheni. 

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 45342/05.02.2020 încheiat în urma consultării în vederea 

elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu următorii furnizori publici şi 

privaţi: 

1. Asociaţia Caritas – Asistenţă Socială, filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia; 

2. Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială; 

3. Asociaţia de Asistenţă Socială Umanitară Creştină ORA Internaţional; 

4. Fundaţia „Szent Márton Alapítvány”; 

5. Asociaţia „Napsugár az esőben”; 

6. Direcţia de Asistenţă Socială Gheorgheni. 
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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI GHEORGHENI 
CAP I. Administrarea şi finanţarea serviciilor sociale 

I.A.Serviciile sociale existente la nivel local: 
 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 
sociale existente 

Nr. 
crt. 

Furnizor servicii 
sociale 

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorul
ui serviciilor 
sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Capacitate Grad de 
ocupare 

Buget local Buget 
judeţe
an 

Buget de 
stat 

Contribu ţii 
persoane 
beneficiare 

Alte surse 

1. Asociaţia Caritas 
– Asistenţă 
Socială, filiala 
Organizaţiei 
Caritas Alba Iulia 

8899 CZ-PN V Centrul de zi pentru 
servicii de asistenţă 
comunitară 

20 beneficiari/zi 100% 37.000 lei 0 lei 6.134 lei  1.210 lei 0 lei 

2. Asociaţia Caritas 
– Asistenţă 
Socială, filiala 
Organizaţiei 
Caritas Alba Iulia 

8891 CZ-C III Centru de zi pentru 
copii cu dizabilităţi 

50 beneficiari/zi 100% 18.000 lei 0 lei 49.810  
lei 

9.500 lei 20.000 lei 

3. Asociaţia Caritas 
– Asistenţă 
Socială, filiala 
Organizaţiei 
Caritas Alba Iulia 

8891 CZ-C IV Centru de zi de 
dezvoltare şi educare 
timpurie 

25 beneficiari/ 
zi 

80 % 6.500 lei 0 lei 0 lei 8.200 lei 20.000 lei 

4. Asociaţia Caritas 
Alba Iulia – 
Asistenţă 
Medicală şi 
Socială 

8810 ID-I Unitate de îngrijire la 
domiciliu 

40 pers./zi 
 

100% 101.000 lei 15.138 
lei 

5.760 lei 41773 lei 31.343 lei 

5. Asociaţia de 
Asistenţă Socială 
Umanitară 
Creştină ORA 
Internaţional 

8790 CR-PFA-I Centru de adăpost 
pentru persoane fără 
locuinţă 

50 pers 90 % 30.000 lei 0 lei 57.250 lei 24.000 lei 11.150 lei 

6. Fundaţia Szent 
Márton 
Alapitvány 

8899 CPDH-I Cantina socială 100-110 pers 100% 50.000 lei - - - - 
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I.B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
 

 
 

Capacitate 
necesara 

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru 
serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate 

Justificare Nr  
crt  

Denumire serviciu 
social propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Nr. 
benef. 
/lună 

Nr. 
locuri 
(in 
paturi) 

Capacitat
e 
cladire/sp
atiu 
necesar –
mp- 

Resurse umane 
necesare 
(personal de 
specialitate, de 
ingrijire si 
asistenta, 
personal 
gospodorie, 
intretinere-
reparatii 
deservire) 

Buget local Buget 
judete
an 

Buget 
de stat 

Contributii 
persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

 

1. Centre de zi de 
recupereare pentru copii 
cu dizabilităţi 

8891-CZ-
C-III 

Persoane cu 
deficit 
intelectual 

50 
pers 

- 650 mp Psiholog 
Psihopedagog 
Îngrijitor 

94.320  
lei 

0 lei 0 lei 19.400 lei 6000 
lei 

- 

Municipiul Gheorgheni nu propune înfiinţarea de noi servicii sociale în cursul anului 2020, are obiectiv principal dezvoltarea serviciilor sociale existente, continuarea şi 

realizarea  demersurilor legale pentru reacreditarea acestora. 
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I.C  Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor 

operaţionale prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Gheorgheni,    

Direcţia de Asistenţă Socială Gheorgheni îşi propune achiziţionarea de servicii sociale de tip: 

1. Servicii de îngrijire la domiciliu – Cod CPV 85310000-5, cod serviciu social 8810 ID-I, conform 

Hot. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 107/an persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 

dependenţă cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Gheorgheni. 

Valoare estimată: - minim 59 lei/oră de îngrijire/benficiar = 59 lei/an pentru o oră de îngrijire 

            - maxim 101.000 lei/1711 ore de îngrijire/107 pers= 101.000 lei/an 

2. Servicii sociale acordate în comunitate - cod CPV : 85312100-0, cod serviciu social 8899 CZ-PN-

V, conform Hot. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 42-50 persoane adulte aflate în situaţii de nevoie (sărăcie, situaţii de criză, 

probleme de dependenţă, boli cronice, persoane cu dizabilitate aflate în întreţinere etc.) şi persoane vârstnice 

aflate în situaţii de nevoie (izolare socială, marginalizare etc.), cu domiciliul/reşedinţa în municipiul 

Gheorgheni. 

Valoare estimată: - minim 19.00 lei/ora/beneficiar = 19,00 lei/an 

             - maxim 37.000 lei/ 1947 ore /42-50 beneficiar = 37.000 lei/an 

3. Servicii acordate pentru copii şi tineri cu dizabilităţi - cod CPV : 85312120-6, cod 

serviciu social 8891CZ-C-III conform Hot. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 20-110 copii, cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Gheorgheni. 

Valoare estimată: - minim 19,00 lei/ oră/beneficiar = 19.00 lei/an 

              - maxim 18.000 lei/ 947 ore/20-110 beneficiar = 18.000 lei/an 

4. Servicii de recuperare şi reabilitare, acordate copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-6 ani, 

cod CPV: 85312110-3, cod serviciu social 8891 CZ-C IV conform Hot. 867/2015, pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 15-50 de persoane cu dizabilităţi, cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul 

Gheorgheni. 

Valoare estimată: - minim 19.00 lei/oră/ beneficiar = 19.00 lei/an 

            - maxim 6.500 lei/ 342 ore/15-50 beneficiar = 6.500 lei/an 
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5. Servicii de asistenţă socială cu cazare 

cod CPV: 85311000-2, cod serviciu social: 8790 CR-PFA-I conform Hot. 867/2015, 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 4-5 persoane/lună fără adăpost, care au vârsta legală de pensionare, dar nu 

pot fi transferate la alte instituţii abilitate de tip  cămin pentru persoane vârstnice, sau cămin socio-medical; 

memelor agresate cu copii; victimelor viloenţei domestice. 

Valoare estimată: - minim 600,00 lei/lună/ beneficiar = 600,00 lei/an 

            - maxim 30.000 lei/50 beneficiar/an = 30.000 lei/an 

6. Servicii de cantină socială 

cod CPV: 55510000-8, cod serviciu social: 8899 CPDH-I conform Hot. 867/2015, pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 

Forma de organizare: cu personalitate juridică 

Beneficiari: aproximativ 100 persoane defavorizate din punct de vedere social, în general persoane 

vârstnice care nu au aparţinători sau alte persone care să le poarte de grijă, persoane cu diferite boli, 

persoane fără locuinţă sau cu diferite probleme sociale care nu îşi pot asigura necesarul de hrană zilnică.  

Valoare estimată:  

           - maxim 50.000 lei/100 beneficiar/an = 50.000 lei/an 

Aplicarea Planului de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asistenţă, aşa cum este prevăzut şi stabilit de legislaţia în vigoare. De cele mai multe ori, 

beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia altor posibile probleme, astfel încât 

acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială. 

 Atingerea obiectivelor din Planul de acţiune privind serviciile sociale, se realizează conform 

Bugetului de Venit şi Cheltuieli existent şi aprobat la nivel local, în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele 

alocate pentru extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale, acţiuni realizate de către Direcţia de Asistenţă 

Socială în anul 2020. 

 
CAP. II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la servic iile sociale existente la nivel 

local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017  

1.  Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Municipiului 

Gheorgheni la secţiunea destinată Direcţia de Asistenţă Socială/ se afişează la sediul Direcţiei de Asistenţă 

Socială:  

a) 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 Municipiului 
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Gheorgheni la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială şi se afişează la sediul DAS. Se 

actualizează ori de câte ori este nevoie; 

b) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - 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 Municipiului Gheorgheni la 

secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială şi afişate la sediul DAS. Se actualizează de câte ori apar 

modificări. Anual se întocmeşte Raportul de activitate al DAS, care se publică pe pagina de internet a 

Municipiului Gheorgheni şi este disponibil la sediul DAS. 

c) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi e afişată la 

sediul DAS şi actualizată ori de câte ori este nevoie: 

d) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul Municipiului - 

se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul Municipiului 

Gheorgheni la secţiunea destinată Direcţiei de Asistenţă Socială; 

 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 ini ţiale, a 

anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

Informare privind legislaţia în domeniu. 

Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Gheorgheni adaptate nevoilor fiecărei 

persoane. 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii , organizate de Direcţia de Asistenţă Socială 

Gheorgheni sau în colaborare cu alţi furnizori de servicii sociale: 

- prin Compartimentul privind protecţia şi promovarea drepturile copului - educaţie parentală 

adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

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

persoanelor beneficiare etc. 

Direcţia de Asistenţă Socială Gheorgheni va organiza o serie de întâlniri cu furnizorii de servicii 

sociale (publici şi privaţi) cu scopul colaborării în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale oferite. 

Totodată, se va realiza o reţea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă. 

 5. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: 

conştientizarea şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor 

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

-  identificarea în cadrul comunităţii a persoanelor şi a grupurilor vulnerabile din punct de vedere 

medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora şi evaluarea, 

determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora; 
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-  furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în special către 

persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

-  desfăşurarea de programe şi acţiuni destinate reducerii riscului de excluziune socială, protejării şi 

promovării sănătăţii, acces la servicii sociale şi de sănătate; 

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

marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condiţiilor de locuit sau situaţiei materiale.  

 6. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 – informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate 2019-2021 (POAD); 

- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei; 

- informare privind distribuirea stimulentului educaţional; 

- informare privind monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

- informare privind serviciile destinate victimelor violenţei domestice; 

- informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;  

- orice modificare legislativă de interes public. 

 
CAP. III  
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei 

personalului din structurile proprii: 
 

a) cursuri de perfecţionare: 
 Nr. de 

persoane 
Buget estimat 

Personalul de 
specialitate 

4 2.800 lei 

 
b) cursuri de calificare: 

Nr. de persoane   Buget estimat   
- -       

 
c) asistenţi personali: 

Nr. de persoane   Buget estimat   
37 6000 lei 
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