
 

 
ANEXA 

la Hotararea Consiliului local Podgoria nr.42/23.12.2019 
 
 
 

Aprob,  

Primar,  

 

Chiru Marius – Viorel  

 

  

         PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE 
SOCIALE 

STABILIT LA NIVELUL COMUNEI PODGORIA PENTRU ANUL 2020 

 

 
 

Strategia  locala de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul 

comunei PODGORIA, pentru perioada 2019 – 2023, aprobata prin hotararea 

Consiliului local Pogoria  nr. 18 din 28.06.2018, urmareste indeplinirea 

urmatoarelor  : 

Obiective operaţionale: 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 
• serviciile oferite de către personanul cu atribuţii de asistenţă socială, vor fi orientate 
spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale; 
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea 
drepturilor de către copii; 
• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 
• dezvoltarea parteneriatelor; 
• dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor; 
• diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială; 

• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 
• prevenirea marginalizării sociale; 
• combaterea riscului de excuziune socială; 
• combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice; 
• îmbunătăţirea situaţiei comunităţii romilor 
 

Obiective specifice: 

• Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, 
corelate cu nevoile şi problemele sociale ale   categoriilor de beneficiari; 
• Asigurarea bunăstării vieţii tuturor copiilor în mediul familial; 
• Prevenirea violenţei de orice natură împotriva copilului; 
• 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; 

• Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilităţi în condiţii de egalitate la toate 

resursele comunităţii - mediul fizic, transport, informare si comunicare 

• Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi la locuri de 

munca 
• Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii 
publice, ONG - uri etc; 
• Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a 
beneficiarilor de servicii sociale 
• Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate acestea fiind considerate  un mijloc 
prin care cetăţenii sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi socială a 
comunităţilor lor, să depăşească situaţii de dificultate (temporare sau de lungă durată) şi 
să contribuie activ la bunăstarea colectivă. 
 

 
 

 

Consideraţii preliminare la intocmirea Planului  de acţiune privind serviciile 
sociale 

 

Obiective generale: 

 

o Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi 
asigurarea continuităţii acestora 

pe plan local. 
o Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la 
serviciile sociale. 

o Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor 
defavorizate 
 

La întocmirea Planului anual de acţiune  privind serviciile sociale s-a ţinut cont, în 
primul rand de indeplinirea obiectivelor operationale si specificate prin Compartimentul 
de asistenta sociala si anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau 
vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială. 

 

  Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor prevăzute prin 
PLANUL DE ACŢIUNE 

 
 

I.COPII 

• Din familii aflate în situaţie de risc, fară venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor 

social; 

• Din  familii  fară 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, autişti, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile; 



• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

• Ai căror părinţi se află în divorţ; 

•    Delincvenţi juvenili.  

 

  2.TINERI 

• Tineri aflaţi în stare de abandon şcolar; 

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

• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

• Ai căror părinţi se află in divorţ; 

• Delincventi. 

 
 

3. ALTE GRUPURI ŞI PERSOANE VULNERABILE 

• Persoane adulte fară adăpost; 

• Persoane fară venituri sau cu venituri foarte mici; 

• Persoane Fără acte de identitate; 

• Persoane/ Familii lipsite de locuinţa sau care au condiţii precare de locuit; 

• Familii aflate în risc de abandon familial; 

• Persoane cu deficienţe : fizice, psihice, - parte din ele neîncadrate în grad de handicap şi neluate în 

evidenţa serviciilor de specialitate: 

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

violenţei domestice; 

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

 Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii 
şi servicii sociale: 

 

BENEFICII SOCIALE: 
 

1. Venitul minim garantat 

 

Începand cu 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social se efectuează de către 

Agenţiile juteţene de prestaţii sociale devenite, din 2012, Agenţii judeţene pentru plăţi şi 

inspecţie socială.  

În prezent la nivelul Comunei   Podgoria  se află în plată un număr de 171   

dosare de acordare a venitului minim garantat. 

Din fondurile de la bugetul se plateşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu                   

lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001.  

Suma prevăzută în Bugetul pe anul 2020 la acest capitol este estimata la suma   

de  49 000 lei. 
  
 



2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav 

 

Indemnizaţia pentru persoanele cu handicap grav se accordă conform Legii 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 

mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi 

cotodiene, necesitand măsuri de protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi 

incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-

medicale, la un asistent personal. 

În cursul anului 2019 un număr mediu lunar de 20 de persoane cu handicap 

grav ( prin asistenti personali si indemnizatii) 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 

Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Buzau. 

 

 

Pentru anul  2020 a fost prevăzută în buget suma de 216 000 lei (la care se vor 

adauga contributiile la Stat). 

 

a. Protecţia copilului 
 

În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, sunt 

propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul familial, supravegherea 

specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent 

maternal pentru copii de pe raza comunei Podgoria  şi reintegrarea în familiile naturale a 

minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie . Propunerile sunt înaintate DGASPC 

a judeţului Buzau , care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie 

specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial minorii care se află cu măsură de protecţie 

specială, respectiv plasament familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unor anchete 

sociale. Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi 

periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate 

din fonduri de la bugetul de stat. 

 

b. Ajutorul de încălzire a locuinţei 
 

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece, cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, 

familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru perioada: 

noiembrie 2019- martie 2020  este de 72 de beneficiari încălzire cu    lemne. Pentru 

acestea a fost prevăzută în Bugetul local pe anul 2020   suma de 17 436 lei. 

 
c. Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormantare. 

 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormantare se acordă în baza legii 416/2001. 

Pentru acestea a fost prevăzută în Bugetul local pe anul 2020   suma de 10 000 lei. 

 

6.Alocaţia de susţinere familială  

 



Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca formă de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până 

la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat prin Agenţia judeţeană 

pentru plăţi şi inspecţie socială. 

La sfârşitul anului 2019  se aflau în plată un număr de 95  de dosare privind acordarea 

alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

 

Indicatorii 
 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse 

în Planul anual de acţiune pentru 2020 

Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii 

indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială 

- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere, 

realizarea unui studiu privind beneficiarii de servicii sociale 

- măsuri de îmbunătăţire a calităţii vietii beneficiarilor de servicii sociale pe baza 

rezultatelor studiului 

- stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcţie de nevoile apărute. 

Întocmit, 

Referent - asistent social, 

Enache Veronica 



 


