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JUDEȚUL BRAȘOV             

 

        Aviz consultativ: 

        Consiliul judeţean Brașov 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  

ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘOARȘ  

PENTRU ANUL 2022 

 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027, intocmita si aprobata prin Hotararea Consiliului 

Local Soars nr. 9/31.01.2022,  respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:  

 

Obiectivul strategic general 

Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul UAT Comuna Șoarș, capabil să asigure 

incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață 

demnă pentru toți locuitorii comunei. 



 

Obiective specifice 

Obiectiv specific 1 

Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de servicii sociale, bazate pe nevoile beneficiarilor 

Obiectiv specific 2 

Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și facilitarea accesului la servicii medicale de calitate, inclusiv pentru membrii 

comunităților defavorizate 

Obiectiv specific 3 

Modernizarea și profesionalizarea sistemului de asistență socială de la nivelul CAS prin dezvoltarea capacității instituționale, în 

scopul eficientizării activităților din domeniul social de la nivel local 

  

2. Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027: 

OG Reducerea cu cel puțin 7% față de anul 2020 a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, până în 

anul 2027  

OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat în urmă”;  

OS. 2 Investiţii sociale pentru promovarea coeziunii;  

OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane;  

OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în plan național în acord cu exigențele europene. 

3. Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2021-2027;  

 



 

Capitolul I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Nr. 

crt.  

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale  

Denumirea serviciului 

social  
Capacitate  

Grad de 

ocupare  

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 

sociale existente:  

Buget 

local  

Buget 

judeţean  

Buget de 

stat  

Contribuţii 

persoane 

beneficiare  

Alte surse  

1  Ajutoare pentru incalzirea 

locuintei/supliment 

Conform 

nevoilor 
 - - 470 mii lei - - 

2  
Ingrijire personae cu handicap 

grav adulti/copii- asistenti 

personali 

20 75% 63 mii lei - 563 mii lei - - 

3  
Indemnizatii personae cu 

handicap grav 
8 62% 15 mii lei - 131 mii lei - - 

4  
Acordare ajutoare de 

urgenta 

Conform 

nevoilor 
 10 mii lei - - - - 

5  Servicii de Conform 
      



informare/consiliere si 

urmarire mod de crestere si 

ingrijire a copilului cu 

parintii plecati la munca in 

strainatate 

nevoilor 

6  Servicii distribuire POAD 

Aproximativ 

650 

persoane 

   

In functie 

de 

persoanele 

identificate 

  

7  

Servicii intocmire cereri si 

dosare pentru diferite tipuri 

de beneficii sociale 

Conform 

nevoilor 

Salarii 

personal 

asistenta 

sociala 

     

8  Tichete de gradinita 40 100% - - 115 mii lei - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  

Denumire 

serviciu 

social 

propus  

Cod 

serviciu 

social  

Categorie 

beneficiari  
Capacitate necesară  

Capacitate 

clădire/ 

spaţiu 

necesar - 

mp -  

Resurse umane 

necesare (personal de 

specialitate, de 

îngrijire şi asistenţă; 

personal gospodărie, 

întreţinere-reparaţii, 

deservire)  

Bugetele estimate pe surse de finanţare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

înfiinţate:  

Justificare  

Buget 

local  

Buget 

judeţean  

Buget 

de 

stat  

Contribuţii 

persoane 

beneficiare  

Alte surse  

      
Nr. 

benef./zi  

Nr. locuri 

(în paturi)  
                

 

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 obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune.  

Pentru anul 2022 nu se propune contractare de servicii sociale din fonduri publice. 

 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 

cu completările ulterioare:  

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:  

Societatea de binefacere Diakonia – 30 mc lemn foc. 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii;  

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ……………….  

a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015, cu modificările şi completările ulterioare;  



b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, 

aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului;  

c) bugetul estimat al programului de contractare.  

 

Capitolul II 

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

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

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de 

asistenţă socială:  

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Șoarș nr. 9/ 31.01.2022 se va 

publica pe pagina de internet a Primăriei Comunei Șoarș;  

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local Șoarș nr. ……../………………. se va publicat pe pagina de internet a Primăriei Comunei Șoarș;  

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, 

condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează 

lunar și ori de câte ori apar modificări ale legislației;  

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi:  

Furnizori publici de servicii sociale: 

• UAT Comuna Șoarș – Compartimentul asistență socială 

 

o Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 

 



Furnizori privați de servicii sociale: 

• Societatea de binefacere Diakonia Făgăraș: 

 

o Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități 

 

o Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice „Bunici de suflet” 

 

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial; 

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 de zi: 

- Informații actualizate privind legislația în vigoare aplicabilă domeniului;  

- Informații de interes privind sănătatea publică; 

3. Telefonul verde;  

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte 

servicii publice de interes local etc. 

Exemple: sărbătorirea evenimentelor importante – 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie – Ziua internațională a copilului, 1 Octombrie  - Ziua 

internațională a persoanelor vârstnice; Sfintele Sărbători de Paști și Crăciun; întâlniri cu diverse ocazii comemorative cu copiii din 

grădinițe și școli; campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice în colaborare cu DGASPC (pe teme legate de adopție, copii 

cu părinți plecați în străinătate, persoane cu dizabilități, violența domestică); campanii de sănătate publică 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

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



7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, 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.;  

8. Mesaje de interes public transmise prin presă 

Exemple: informare privind campania de distribuire a alimentelor și produselor de igienă prin Programul operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate (POAD); informare privind beneficiile de asistență socială acordate sau serviciile sociale furnizate  

 

Capitolul 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/instruire etc.:  

a) cursuri de perfecţionare  

  Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate din cadrul CAS  Un funcționar public  4000 lei 

 

b) cursuri de calificare  

  Nr. de persoane  Buget estimat  

-  - -  



 

c) sesiuni de instruire pentru asistenţi personali: 

  Nr. de persoane Buget estimat 

Instruire periodică asistenți personali ai 

persoanelor cu dizabilități în condițiile legii 
15 15.000 lei 

 

2. Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale pentru 1  funcționar public din cadrul Compartimentului 

asistență socială și pentru cei 15 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav – personal contractual; buget estimat 0 lei. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       SECRETAR GENERAL 

CONSILIER, 

 


