HOTĂRÂREA NR. 257
din 25 noiembrie 2021
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a
comunei Cosmeşti)
iniţiator :Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12686/18.11.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 61987/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr.
12686/16.11.2021;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi
a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 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, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a),d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din
Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul
2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei
Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) , prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Cosmeşti, care răspunde de punerea în
aplicare.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
1. ex./18.11.2021

SMRUSSMAC – consilier
Stănescu Mădălina
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Anexă
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei
Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti)
Conform Ordinului nr. 1086/2018 ce prevede modelul - cadru al Planului anual de
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local,
Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cosmești, judeţul Galaţi, a întocmit Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale.
Compartimentul de asistenţă socială este structura specializată în administrarea şi
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de
compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, denumit în continuare
Compartiment, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat:
 Ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială ;
 Ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative din domeniu.
 Ca urmare a apariţiei unor cazuri noi care nu au fost prinse în prezentul Plan.
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută
ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major:
asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi
competenţe pentru integrarea socială.
Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială
îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii sale.
Rolul planificării este de a ajuta instituţia şi administraţia locală să:
 îşi definească obiectivele şi orientările;
 îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;
 identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;
 să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiunile ce trebuie să l e
întreprindă.
 Să aibă capacitatea de a identifica facil cazurile de risc social apărute pe raza administrativă.
Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile
publice locale, prin Compartimentul de Asistenţă Socială, în conformitate cu măsurile şi
acţiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în comuna Cosmeşti, jud.
Galaţi, aprobată prin HCL 63/27.11.2014 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011,
privind asistenţa socială.
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 propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor
de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare,
propuneri elaborate de SPAS Cosmeşti, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor
factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială
coerent, adaptat nevoilor locale ale com. Cosmeşti.
Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate, precum şi crearea
altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe în creştere, pe fondul accentuării gradului de sărăcie
a populaţiei.
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Caracteristicile principale ale planului de acţiune
În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cosmeşti 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 speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii incluziunii sociale. Serviciile
sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme sau structuri diverse, în
funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de
beneficiari.
Serviciile sociale au un caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, 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, dreptului la opinie şi liberă alegere a
măsurii sociale potrivită fiecărui caz.
În vederea facilitării 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 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 a acestora, prin educarea şi
informarea adecvată a tinerilor, părinţilor şi familiilor în ansamblul lor.
În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin
evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale,
valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de
neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a
planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în
domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele
beneficiare;
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.
Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă
socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea
lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie
socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială,
conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului
local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de
asistenţă socială;
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d)întocmeşte
dispoziţii
de
acordare/respingere
sau,
după
caz,
de
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi
le prezintă primarului pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt
îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de
excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi,
în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor
persoane;
h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială
administrate;
i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor
de asistenţă socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor
sociale sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile
locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung,
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului
local şi răspunde de aplicare acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date
detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile
sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice,
bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public
şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice
de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la
solicitarea acestuia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate
cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de
lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi
personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
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completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de
atribuire, potrivit legii;
p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;
q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele
diferitelor categorii de beneficiari;
r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările
ulterioare;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
În aplicarea atribuţiilor de la lit. a) şi b), Compartimentul organizează consultări cu
furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale
beneficiarilor.
În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi
acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale:
a) asigurarea informării comunităţii;
b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei
locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la
nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de
servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de
monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai
furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale şi a planului anual de acţiune;
e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia
instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în
monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament
abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/
structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea
vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. Obligaţia prevăzută la lit. a) se realizează prin
publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin
afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
b) informaţii privind beneficiile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
acordate de furnizori publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează
următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile
sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială
respectivă;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele
beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor
persoane/instituţii/furnizori privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de
persoane aflate în dificultate;
c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea
identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care
persoana are dreptul;
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e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de
servicii comunitare;
f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de
Compartiment în planul de acţiune;
g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la
serviciile sociale;
Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi
combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor
fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de
persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele:
a) servicii de consiliere şi informare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele
singure, fără venituri sau cu venituri reduse;
b) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia
specială, care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul
reabilitării şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de
asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare
profesională, reinserţie socială etc.;
c) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului
penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea
domiciliul sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei
care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a
acesteia, de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, de informare şi
sensibilizare a populaţie, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere
familial.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:
a) servicii de asistenţă şi suport.
Complementar, în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativteritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi;
c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor
individuale ale persoanelor cu handicap;
d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în
colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
f) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi
asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia
acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv
a asistenţilor personali;
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate
din acest domeniu.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi
următoarele:
a) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau
adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.
Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor
copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi
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sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de
consiliere familială, organizate în condiţiile legii. Complementar, Compartimentul:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum
şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi
informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului
muncii şi justiţiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de
asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a
comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de
asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în
îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de
protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de
protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul
protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de
tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de
interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.
Consiliul local a aprobat prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare al
Compartimentului, pe baza prevederilor regulamentului-cadru şi a fost adus la cunoştinţa
personalului din compartiment.
Toate atribuţiile Compartimentului, prevăzute mai sus, se completează cu alte atribuţii, în
funcţie de necesităţile sociale ale comunei ce pot fi identificate ulterior, cu respectarea
prevederilor legii.
Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti ( U.A.T. a comunei
Cosmeşti ) cuprinde:
1.Date privind administrarea , înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I;
2.Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la
nivel local/județean – capitolul II;
3.Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în
domeniul serviciilor sociale – capitolul III.
CAP I
ADMINISTRAREA, ÎNFIINȚAREA ȘI FINANȚAREA SERVICIILOR SOCIALE
A. Servicii sociale existente la nivel local
Nr
Crt.

Cod serviciu
social,conform
Nomenclatorului
serviciilor
sociale

Denumirea
serviciuli
social

Capacitate

Grad
de Bugetele estimate pe surse de finanțare , pentru serviciile
ocupare
sociale existente:
Buget
Buget
Buget de Contribuții
Alte
local
județean
stat
Persoane
surse
beneficiare
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nu avem servicii sociale la nivel local. Avem un Compartiment de asistenţă socială, prevăzut cu trei
posturi, din care două sunt ocupate .
B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire
Cod
serviciu social serviciu
propus
social

Categorie
beneficiari

Centre de zi
pentru
copii
aflaţi însituaţie 8891CZ-CCopii
de risc de II
separare de
părinţi
Centre de zi
8899CZde consiliere
Adulţi
PN-III
şi informare
Servicii
de
8899CZasistenţă
Adulţi/ copii
PN-V
comunitară

Resurse
umane
Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru
necesare
serviciile sociale propuse pentru a fi înființate:
(personal
de
Capacitate
specialitate, de
clădire/ spațiu îngrijire
și
Justificare
necesar - mp asistență;
Contribuții
personal
Buget Buget
Buget
Alte
persoane
gospodărie,
local județean de stat
surse
beneficiare
întreținerereparații,
deservire)

Capacitate
necesară

Nr.
benef./zi

Nr.
locuri
(în
paturi)

Maxim 20

Maxim
Cam 50 mp
20

personal
de
specialitate, de
25%
îngrijire
și
asistență

25%

50%

-

Donaţii

Maxim
20/zi

-

20 mp

Jurist
de
50%
specialitate

25%

25%

Posibil

Donaţii

25-30/zi

-

9 mp

Avem
asistenți
comunitari

50%

50%

-

-

2
0%

Planul anual de acțiune urmărește dezvoltarea acțiunilor sociale care să
răspundă nevoilor persoanei, în relația cu situația socio-economică, starea de sănătate,
nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia în conformitate cu asigurarea aplicării
politicilor sociale în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilități, precum și a altor persoane , grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.
Toate aceste măsuri au la bază transparența, nediscriminarea, eficacitatea,
respectarea dreptului la autodeterminare, focalizarea, abordarea individuală, parteneriatul,
solidaritatea socială, participarea beneficiarilor și subsidiaritatea .
În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității se pune
accent pe evaluarea nevoilor sociale ale comunității, valorificarea potențialului comunității în
vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a
cazurilor de risc de excluziune social în care se pot afla anumite grupuri sau persoane,
dezvoltarea serviciului de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale
și serviciile sociale la care pot apela, dar în același timp dezvoltarea unei relații nu numai
informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative.
Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de
acțiuni ce vizează identificarea, prevenirea și combaterea situațiilor de risc prin informarea
și educarea adecvată a tinerilor , părinților și familiilor în ansamblul lor.
Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor
propuse prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
1. Copii şi tineri

Din familiile aflate în situaţie de risc, fără venituri sau cu venituri foarte mici, care
beneficiază sau nu, de ajutor social;
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 Din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii privind
susţinerea familiei;
 Din familii monoparentale sau prea tinere;
 Victime ale violenţei domestice;
 Aflaţi în stare de abandon şcolar;
 Cu probleme de sănătate ca o consecinţă a sărăciei;
 Cu nevoi speciale, boli incurabile;
 Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 Ai căror părinţi se află în divorţ;
 Delincvenţi juvenili;
2. Alte grupuri şi persoane vulnerabile
 Persoane adulte fără adăpost;
 Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici;
 Persoane fără acte de identitate;
 Familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit;
 Familii aflate în risc de abandon social sau situaţii de risc social;
 Persoane cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice neîncadrate în grad de handicap şi
neluate în evidenţa serviciilor de specialitate, incapabile să gestioneze personal situaţiile
critice ivite;
 Femei sau mame defavorizate: fără adăpost, fără venituri, singure, cu mulţi copii,
victime ale violenţei domestice;
 Vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri sau cu venituri insignifiante, cu
probleme de sănătate, marginalizaţi social;
Obiective generale urmărite prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
Obiectiv 1. Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea
continuităţii acestora pe plan local;
Obiectiv 2. Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la
serviciile sociale;
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate;
Obiectiv 4. Instruirea personalului prin participarea personalului la cursuri de instruire şi de
perfecţionare;
 Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora
 Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile
personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
 Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea
continuă a personalului;
 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi
beneficiarilor;
 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele;
 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori
în acest sens;
Obiectiv 5. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile
serviciului

stabilirea sarcinilor;

actualizarea fişelor de post ;

actualizarea procedurilor de lucru ;

aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în
domeniu
Obiectiv 6. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile
identificate
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Identificarea nevoilor prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor şi alţi factori
interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor
obiective comune în acest sens;

Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de
servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;

Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de
altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectiv 7. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale
 Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi
beneficiarilor;
 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze
interesele;
 Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor
indicatori în acest sens;
 Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de
priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării;
 Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de
marketing şi comunicare;
 Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate.
Obiectiv 8. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate

Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre:
asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate;
activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială;
educaţie şi responsabilizare în comunitate;
educaţie sanitară în şcoli ;
organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în
rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ;

Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi
asistenţă medicală comunitară ;

Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, şcoală, biserică) în problematica
socială;

Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către
instituţia noastră;

Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor
programe în acest sens;

Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 9. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social

Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de
colaborare;

Încheierea de convenţii de parteneriat;

Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât
mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor
acestora;

Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari,
reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate;
Obiectiv 10. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de
asistenţă socială
 Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
 Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
 Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.

Încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu unităţi de învățământ,
sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C. Galaţi, ONG-uri, ş.a..
Obiectiv 11. Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la
perfecţionarea acestui domeniu
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 Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii,

programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică;
 Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei
proprii şi a consultării partenerilor;
 Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii
sociale;
 Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate
Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
 identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate
 monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate
 menţinerea legăturii cu cadrele didactice
 întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc
 întocmirea planului de servicii sociale pentru copii
Măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale
1. Perfecţionarea personalului din cadrul Compartimentului AS Cosmeşti, în vederea
aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare;
2. Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte instituţii, participarea la seminarii,
conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi alinierea la
tendinţele actuale de lucru în administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de
bună practică;
3. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială;
4. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de noi proiecte pentru
obţinerea de finanţare internă sau externă;
5. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,
corelate cu nevoile şi problemele categoriilor de beneficiari;
6. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a
tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cosmeşti;
7. 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 comunei Cosmeşti, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă
referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
8. Încheierea unor parteneriate-protocol cu instituţii
9. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a
beneficiarilor de servicii sociale.
10. Efectuarea unei baze de date cu toate categoriile de persoane cu risc social, pe speţe
şi categorii.
CAP II
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA
SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL/JUDEȚEAN ÎN CONFORMITATE
CU PREVEDERILE ART. 6 DIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 797/2017
1. Actualizarea informatiilor care se publica pe pagina proprie de internet/se afiseaza la
sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finantate din bugetul
consiliului local- anual;
c) Activitatea proprie si serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
in format editabil, programul instituţiei, conditii de eligibilitate, informaţiile privind costurile
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizeaza lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
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(1) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia - se actualizează lunar- în colaborare cu instituţii judeţene(DGASPC şi
AJPIS);
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează 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 instituţiei;
În acest sens Serviciul de asistență socială de la nivelul comunei Cosmești își propune
pentru anul 2022 :
informarea comunității cu privire la modificările legislative apărute privind acordarea
beneficiilor de asistență socială;
- afișarea la sediul primăriei comunei Cosmești a informațiilor primite de la instituții publice,
organizații neguvernamentale, furnizori de servicii sociale acreditați, etc, cu privire la
prevenirea excluziunii sociale și marginalizării persoanelor, familiilor sau grupuri din
comunitate aflate în nevoie socială și promovarea incluziunii sociale ;
3. Telefonul verde-nu avem acest serviciu- nu este cazul.
4. Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii, organizate de Compartimentul de
asistenta sociala sau in colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenta sociala- nu
este cazul- nu avem SPAS ci doar Compartiment în aparatul de specialitate al primaruluipentru ale cărui activităţi se fac anunţuri locale.
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,
asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.- semestrial;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistență 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- nu avem
un serviciu de asistenţă comunitară. In luna octombrie a anului 2019 a fost angajat un al
doilea asistent comunitar, in aparatul de specialitate al primarului, care face parte din
Compartimentul de Asistenţă socială,cele două îndeplinec sarcinile de mai sus pe intreaga
comună; desfăşoară aceste activităţi, zilnic.
8. Mesaje de interes public transmise prin presa- nu este cazul.

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/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare
Nr.persoane Buget estimat
Personalul de
specialitate

2

8000 lei

b) cursuri de calificare- Nu avem planificate în acest an.
c) sesiuni de instruire pentru: asistenţii personali ai persoanelor cu dizabilităţi
În anul 2022 nu avem nici un program de instruire deoarece a fost curs pentru toţi
asistenţii personali angajaţi în anul 2021. Avem 23 de asistenți personali, însă acest număr
variază în funcție de persoanele cu dizabilități.
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d) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţionalexistă interes pentru acest tip de instruiri, dar nu avem sume alocate pentru acest tip de
formare.
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională /Revizuirea fișelor de post în vederea
asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii
sociale:
a) pentru asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ;
b) pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ;
Primăria Cosmeşti poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei
şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul
Asistenţei Sociale.
Aplicarea Planului 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 specială 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 şi măsurile de
asistenţă socială se realizează conform bugetului local în care sunt cuprinse investiţiile şi
sumele alocate Compartimentului de Asistenţă Socială Cosmeşti.
Responsabilitatea aplicării Planului anual de acţiune revine Compartimentului de
Asistenţă Socială Cosmeşti, în colaborare cu cadrele didactice din comună, preoţii parohi din
satele comunei, asistentul comunitar, Poliţia Cosmeşti şi nu în ultimul rand cu cetăţenii.

