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ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MERESTI Anexa nr.1 la Hotărârea nr._9/2019

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI
FIANŢATE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MEREŞTI PENTRU ANUL 2019

Scopul Planului Anual de Acţiune

Planul anual de acţiune în domeniul serviciilor sociale elaborate de Comaprtimentul de
Asistenţă Socială la nivelul comunei Mereşti are în vedere fundamentarea principalelor acţiuni şi
activităţi, într-un cadru instituţional coerent, la nivelul comunei, care va fi în măsură prin acţiuni Şi
activităţi cuprinse, să satisfacă nevoile locale identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum Şi să contribuie la creŞterea
calităţii vieţii persoanei.

Caracteristicile principale ale Planului Anual de Acţiune

În cadrul Compartimentului de asistenţă socială la nivelulcomunei Mereşti, măsurile de
asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în
dificultate sai susceptibile de a deveni social-dependente pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de
dificultate şi atenuarea 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,
precumşi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii Şi combaterii riscului
de excluziune socială şi creşterea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt servicii de interes general
Şi se organizează în forme/structuri diverse, în funţie 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
relaţia cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie Şi mediul 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, se pune accent pe
dezvoltarea serviciilor de informare Şi centralizarea informaţiilor privind obiectivele sociale Şi
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serviciile sociale la care poate apela, dar în acelaŞi timp dezvoltarea unei relaţii nu numai
informaţionale cu cetăţeanul ci Şi stimulative Şi paticipative.

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale are desfăŞurarea de acţiuni ce
vizează prevenirea situaţiilor de risc Şi combaterea a acestora prin educarea Şi informarea adecvată a
tinerilor, părinţilor în ansamblul lor.

Obiectivele generale urmărite prin Planul Anual de Acţiune

Monitorizarea Şi creşterea serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea constinuităţii acestora pe
plan local;
Promovarea transparenţei Şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la beneficiile Şi serviciile
sociale;
Dezvoltarea Şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate.
Noi măsuri de întărire a capacităţii instituţionale:
Perfecţionarea personalului din cadrul Compartimentului de asistenţă socială în vederea aplicării
eficiente a legislaţiei în vigoare;
Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte oraşe, participarea la seminarii, conferinţe, ateliere de
lucru pentru informarea adecvată a personalului Şi alinierea la tendinţe actuale de lucru în
administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică.

Grupuri Şi persoane defavorizate cu nevoi speciale care fac obiectul măsurilor prevăzute prin
Planul Anual de Acţiuni

COPII
- din familii aflate în situaţii 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 probeleme majore  de sănătate ca o consecinţă a sărăciei;
- cu handicap sever şi alte boli incurabile;
- ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- ai căror părinţi se află în divorţ;
- delicvenţi juvenili.
-

TINERI
- tineri aflaţi  în stare de abandon şcolare;
- tineri cu handicap sever Şi alte boli incurabile;
- ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- ai căror părinţi se află în divorţ;
- delicvenţi.
-

ALTE GRUPURI ŞI PERSOANE VULNERABILE
- persoane adulte fără adăpost;
- fără venituri sau cu venituri foarte mici;
- fără acte de identitate;
- persoane aflate în risc de abandon familial;
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- persoane cu deficienţe fizice sau psihice, parte din ele neîncadrate în grad de handicap Şi
neluate în evidenţa serviciului de specialitate;

- vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri cu probleme de sănătate, marginalizaţi
social.

-
BENEFICII SOCIALE

1.Venitul minim garantat
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie

Socială. În cursul anului 2018 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 38 dosare de acordare a
venitului minim garantat, pentru care s-au alocat lunar aproximativ lei.
Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru
beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
Au fost estimate 12006  lei necesari pentru perioada 2018- 2019 de la bugetul local.

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

conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul
instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească
îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. În cursul anului 2018, un număr mediu lunar de
12 persoane cu handicap grav 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, pentru
care s-au alocat lunar aproximativ 13.225 lei. Pentru anul 2019 estimăm că indemnizaţiile lunare
pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 195.000 lei iar salariul asistentului personal
de 250.560 lei.
3.Protecţia Şi promovarea drepturilor copilului

În baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu
plasamentul familial, supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau
asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza comunei Mereşti şi reintegrarea în familiile
naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Harghita, care analizează situaţia
minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie
specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile
necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de la bugetul de
stat.
Prin Compartimentul de servicii sociale se monitorizează toţi copiii aflaţi în situaţii de risc de pe raza
comunei Mereşti.

În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete
sociale Şi vor fi propuse măsuri de protecţie specială, acolo unde situaţiile constatate impun acest
lucru. Având în vedere situaţia socio - economică la nivelul comunei Mereşti că pe anul 2019 se va
reduce numărul de familii aflate în situaţie de risc şi implicit, numărul de copii, în schimb va creşte
numărul de copii cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate.
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Pentru prevenirea abandonului şcolar, compartimentul nostru monitorizează situaţia şcolară a copiilor
şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor primite.
Alături de instituţiile de învăţământ, Compartimentul  servicii sociale participă la obţinerea unor
drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor sociale.
Totodată, copiii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sunt monitorizaţi periodic iar
persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanţă a
exerciţiului drepturilor părinteşti.
Monitorizarea situaţiei copilului cu dizabilităţii, conform art. 17 din ordinal comun nr.
1985/1305/5805/2016.
Monitorizarea copiilor aflaţi în măsură de protecţie special sau celor le-a încetat măsura special,
începând de anul 2019.
4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare

In  anul 2018 nu am avut cazuri la ajutor de urgenţă pentru familii sau persoane defavorizate..
Pentru anul 2019 estimăm un necesar în cuantum de 2000 lei de la bugetul local.

5. Alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu
venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de pân ă la 18 ani. Sumele necesare sunt
asigurate de la bugetul de stat, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Având în
vedere faptul că în cursul anului 2018 sunt în plată 26 titulari de dosar acordare, estimăm că în anul
2019 se va menţine acelaŞi număr de dosare în plată.

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu
modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de
labugetul de stat, familiilorşi persoanelor singure cu venituri reduse. Numărul de beneficiari pentru
perioada noiembrie 2018 – martie 2019 este de 47 familii şi persoane singure au beneficiat de ajutor de
încălzire a locuinţei cu lemne cărbuni şi combustibili.

7.  Tichete sociale de gradiniţă

In conformitate cu  prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învaţământul prescolar a copiilor  provenind din familiii defavorizate  se acordă tichete  sociale în
valoare de 50 lei lunar,  sumele fiind suportate de la bugetul de stat.In anul 2018  au beneficiat în
mediu un nr. 7  copii, estimăm că  în anul 2019 se va menţine acelaşi număr de beneficiari, necesarul
de fonduri fiind de 3.500 lei.

8. Îngrijire la domiciliu
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Mediator sanitar şi mediator comunitar, angajaţi ai comunei Mereşti –îngrijire medico-sociale la
domiciliu, sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice, integrare socială.

9. Prevenirii Şi combaterii violenţei domestice

Conform Legii 217/2003 pentru prevenirea Şi combaterea violenţei în familie în anul 2018 nu am avut
cazuri.

10. Monitorizarea gravidelor cu risc social

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1103 din 2014 pentru aprobarea metodologiei privind
realizarea obligaţiilor ce revin autorităţiilor administraţiei publice locale,instituţiilor şi profesioniştilor
implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi
în unităţi sanitare. Înregistrarea Şi monitorizarea persoanelor care au fost anunţate ca gravide de risc
social. Pe anul 2018 nu a fost  raportat nici un caz.

11. Persoanele cu dizabilităţii

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal,
Monitorizarea şi analizarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrative, în anul
2019,după cum urmează:

NR. OBIECTIVE
GENERALE

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂŢI
DESFĂŞURATE

FINANŢA
RE

INDICATORI TERMEN DE
REALIZARE

1.
Monitorizarea Şi
creŞterea calităţii
serviciilor sociale
oferite precum Şi

asigurarea
continuităţii acestora

pe plan local

- Identificare
problematicii
sociale existente
în plan local prin
analizarea
nevoilor sociale
Şi a situaţiilor de
vulnerabilitate a
beneficiarilor de
servicii sociale

-analizarea Şi
înregistrarea cererilor
de servicii sociale în
vederea stabilirii clare
a nevoilor sociale
existente

Bugel local

Număr de
beneficiari ai
serviciilor sociale

Permanent

i-Promovarea unui
sistem de
furnizare a
serviciilor sociale
bazat pe urgenţa
situaţiei, de
nevoie Şi
prioritatea
recunoscută de
comunitate

-soluţionarea cu
precădere a
problemelor sociale
urgente prin acordarea
de ajutoare de urgenţă
aprobate prin hotărâri
ale Consiliului Local
la propunerea
primarului

Buget local Număr cereri
ajutoare
soluţionate în
regim de urgenţă

Permanent

-CreŞterea -ÎnsuŞirea de către Buget local Evaluarea Anual
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calităţii
resurselor umane
cu atribuţii în
domeniul
asistenţei sociale

personal a legislaţiei în
vigoare, aplicarea Şi
adaptarea acesteia la
problematica socială
existentă
-Evaluarea resurselor
umane existente,
precum Şi a nevoilor
de formare a
personalului care
administrează Şi
acordă servicii sociale

periodică a
personalului

Cursuri de
formare a
personalului

Anual

-Informarea Şi
sensibilizarea
opiniei publice
cu privire la
problema
persoanelor
aflate în
dificultate Şi a
vârstnicilor

-Acţiuni umanitare cu
ocazia sărbătorilor
legale sau alte situaţii
deosebite
-Participarea
inspectoruluidin cadrul
Compartimentului de
asistenţă socială la
încheierea contractelor
de întreţinere la Biroul
Notarial

Buget local
Sponzorizăr

i

Număr campanii
organizate

Număr cazuri

Ocazionale

-Consiliere Şi
informare în
vederea
cunoaŞterii de către
persoanele aflate în
dificultate a
beneficiilor de
asistenţă socială
acordate pe plan
local

-Promovarea
prevenţiei ca măsură
de importanţă majoră
în activitatea de
asistenţă socială

- -Informarea Şi
consilierea tutror
beneficiarilor de
asistenţă socială

Permanent

2. Promovarea
transparenţei Şi

facilitarea accesului
membrilor comunităţii
la beneficii Şi servicii

sociale

-Consiliere Şi
informare în
vederea
cunoaŞterii de
către persoanele
aflate în
dificultate a
beneficiilor de
asistenţă socială
acordate pe plan
local

-Promovarea
prevenţiei ca măsură
de importanţă majoră
în activitatea de
asistenţă socială

- -Informarea Şi
consilierea tutror
beneficiarilor de
asistenţă socială

Permanent

-Acordarea de
asistenţă Şi
protecţie socială
pentru
familii/persoane
fără venituri sau
cu venituri
reduse-

-Acordarea venitului
minim garantat

-Sprijinirea
beneficiarilor de ajutor
social la încălzirea
locuinţei cu lemne în

AJPIS
Harghita

Bugetul
local

Număr titulari în
plată

Număr titulari în
plată

Permanent

Sezonier
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L.416/2001 perioada sezonului
rece

-Acordarea de
prestaţii
-alocaţie
complementară
Şi de susţinere a
familiei
monoparentale,
alocaţie de
stat,indemnizaţie
creŞtere copil,
tichete grădiniţă,
ajutor încălzire
lemne, ajutor
încălzire gaze,
ajutor încălzire
curent electric

-sprijinirea populaţiei
în vederea completării
formularelor pentru
acordarea prestaţiilor

AJPIS
Harghita
Bugetul

local

Număr dosare
depuse pentru
fiecare prestaţie

-Conform
prevederilor
legale
-AS
-până la
întrunirea
prevederilor
legale
-ASF
-2/3 ani copil
cu handicap-
ICC
-Lunar în
perioada
anului Şscolar
–TG
-sezonier-AÎL

-Măsuri de
sprijinire pentru
persoanele aflate
în dificultate prin
programe de
ajutoare

Distribuirea de
produse alimentare
către categoriile
sociale defavorizate în
cadrul programului
POAD

Program
European

Număr beneficiari Anual

-Acordarea de
servicii de
informare
prevenire Şi
consiliere
destinate
persoanelor
adulte aflate în
dificultate

-Informarea
potenţialilor
beneficiari despre
promovarea
drepturilor omului în
general precum Şi de
prevenire a situaţiilor
dificile

- Număr beneficiari Permanent

Măsuri de
protecţie Şi
asistenţă socială
acordate
persoanelor cu
handicap

-Întocmirea anchetelor
sociale pentru
obţinerea gradului de
handicap,
monitorizarea
asistenţilor personali
Şi acordarea de
indemnizaţii pentru
persoanele cu
handicap

Buget local
Buget de
stat

Număr beneficiari Permanent
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-Monitorizarea Şi
reevaluarea
periodică a
progreselor
înregistrate de
copilul cu
dizabilităţi

-Se urmăreŞte
eficienţa beneficiilor, a
serviciilor Şi a
măsurilor de
intervenţie prin
respectarea planului de
abilitare-reabilitare

- Număr copii
încadraţi în grad
de handicap

Semestrial

-Măsuri de
asistenţă în
domeniul
protecţiei
copilului,
combaterea
violenţei în
familie Şi
medierea
conflictelor
familiale

-Întocmirea anchetelor
sociale pentru
Judecătorie
-Prevenirea
abandonului Şcolar
-Informarea despre
prevederile legale
privind copii ai căror
părinţi sunt plecaţi în
străinătate

- Număr cazuri Lunar

3. Dezvoltarea Şi
îmbunătăţirea

serviciilor sociale
acordate persoanelor

defavorizate

-Extinderea
capacităţii de
asistare a
persoanelor
aflate în
dificultate prin
dezvoltarea
serviciilor de
consiliere Şi
informare

-Activităţi de
consiliere Şi informare
pentru sprijinirea
persoanelor aflate în
dificultate

- Număr beneficiari Permanent

Responsabili de îndeplinirea obiectivelor stabilite în PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE sunt
autorităţile administraţiei publice locale Şi persoanele aflate în subordinea acestora în funcţie de
atribuţii.

Aplicarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE se va face în condiţiile unei verificări periodice
a nevoilor beneficiarilor de asistenţă, aŞa cum este prevăzut Şi stabilit în legislaţia în vigoare. De cele
mai multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie aduce în discuţie apariţia unor posibile probleme
astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni Şi măsuri de protecţie socială.

Atingerea obiectivelor din PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE privind serviciile sociale Şi
măsurile de asistenţă socială se realizează conform Bugetului de Venit Şi Cheltuieli în care vor fi
cuprinse investiţiile Şi sumele alocate Compartimentului de Asistenţă Socială pentru anul 2019.

Meresti la 28 februarie 2019

Presedinte de sedinţa, Avizat pentru legalitate,
PALFFY TIBOR Secretar, GOLICZA GYONGYI
L.S.,s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil


