
Anexa la HCL Domnesti nr.___/12.06.2020

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE, ADMINISTRATE
ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOMNEȘTI PE ANUL 2020

Având în vedere:
1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile și
beneficiile sociale al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov aprobată
prin H.C.J. nr. 168/2018, cu următoarele obiective:
a) Creșterea calității serviciilor rezidențiale din județul Ilfov și tranziția acestora către servicii de tip
familial, destinate beneficiarilor cu grade complexe de dependență ori vulnerabilitate;
b)  Crearea  unui  mecanism  județean  de  dialog  și  cooperare  inter-instituțională,  între  DGASPC  și
serviciile  publice  de  asistență  socială  de  la  nivel  local,  atent  monitorizat,  pentru  o  coordonare,
monitorizare și rezolvare mai bună a cazurilor și pentru a răspunde mai prompt cererilor de servicii și
măsuri sociale la nivelul județului. 
c) Creșterea numărului și a diversității serviciilor sociale organizate și administrate la nivel județean,
prin  activarea  a  patru  poli  de furnizare  a  serviciilor  sociale  la  nivelul  județului  (antene  locale  ale
DGASPC): Periș, Domnești, Vidra și Voluntari (sau Periș, Domnești, Vidra și Brănești). Dezvoltarea
complexelor de servicii sociale și a celor integrate la nivelul polilor zonali,  inclusiv a serviciilor de
intervenție de urgență. 
d) Creșterea continuă a calității personalului care lucrează în serviciile sociale din județul Ilfov, prin
crearea  unui  program intensiv  de  formare  (inclusiv  schimburi  de  experiență),  recalibrare  anuală  și
recrutare  a  personalului  din  aceste  servicii.  Introducerea  supervizării  personalului  și  crearea  unui
program special de formare pentru managerii de caz și managerii serviciilor sociale. 
e) Multiplicarea mijloacelor de comunicare cu cetățenii atât la nivelul județului cât și la nivel local. 
2. Strategia națională și a Planului Operațional privind Implementarea Strategiei – O societate
fără  bariere  pentru  persoanele  cu  dizabilități  2016-2020  aprobată  prin  H.G.  nr.655/2016  în
capitolul protecției sociale cu următoarele obiective specifice:
a)  Îmbunătățirea  continuă  a  condițiilor  de  viață  a  persoanelor  cu  dizabilități,  precum  și  protecția
dreptului acestora la un standard adecvat de viață.
b) Asigurarea accesului la protecție socială, în special în cazul copiilor, fetelor, femeilor și persoanelor
vârstnice cu dizabilități. 
c) Asigurarea de servicii integrate în comunitate. 
d) Conștientizarea si sensibilizarea opiniei publice pentru susținerea creșterii calității vieții persoanelor
cu dizabilități.
3. Strategia națională privind incluziunea social și reducerea sărăciei și a Planului strategic de
acțiuni pentru perioada 2015-2020 aprobat prin H.G. nr. 383/2015, cu următoarele obiective:
a) Îmbunătățirea finanțării serviciilor sociale; 
b) Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivel de comunitate; 
c) Dezvoltarea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile incluzând copiii, persoanele cu dizabilități,
persoanele vârstnice și alte grupuri vulnerabile. 
4. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-
2020 aprobată prin H.G. nr.1113/2014, cu următoarele obiective generale: 
a) Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate; 
b) Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile;
c) Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență; 



5. Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătânirii Active și Protecția persoanelor Vârstnice
2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 566/2015 cu următoarele obiective operaționale: 
a) Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 
b) Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii sociale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul consiliul
local Domnești cuprinde: 

Capitolul I - Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale; 
Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale

existente la nivel local; 
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în

domeniul serviciilor sociale.
Capitolul I

A. Serviciile sociale existente la nivel local
1. Venitul minim garantat
Plata  ajutorului  social  acordat  in  baza  Legii  nr.  416/2001,  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare, se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov. La inceputul
anului 2020 sunt in plata 35 dosare de ajutor social.

 Din fonduri de la bugetul local se plateste ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru beneficiarii
ajutorului social.  Suma necesara pentru anul 2019 a fost de 10.150 lei.  In bugetul anului 2020 este
prevazuta suma necesara pentru plata acestor ajutoare. 

2. Alocatia pentru sustinerea familiei 
Alocatia pentru sustinerea familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse

care au in  ingrijire  copii  cu varste  de pana la  18 ani.  Acest beneficiu  se acorda in baza Legii  nr.
277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele necesare platii aestor drepturi
se asigura de la bugetul de stat prin Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov. In prezent,
in evidentele noastre exista un numar de 23 dosare. 

3. Indemnizatia si plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
Indemnizatia si plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acorda conform

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handcap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In  conformitate  cu  prevederile  legale  este  monitorizata  acivitatea  asistentilor  perosnali  ai
persoanei cu handicap grav. 

Persoanele cu handicap sunt acele  persoane carora mediul social,  neadaptat  deficientelor  lor
fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica sau le limiteaza accesul la sanse egale la
viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale. Parintii, sau,
dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii
legali ai acestora, cu exceptia ceor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea
unei indemnizatii lunare. 

In evidentele Primariei Comunei Domnesti figureaza 38 persoane cu handicap grav beneficiare
de indemnizatii de insotitor, dintre care 4 sunt copii și 52 de persoane angajate ca asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav, dintre care 11 sunt copii. Sumele sunt prevăzute in bugetul anului 2020.

4. Ajutoarele de urgent si ajutoarele de inmormantare 
Ajutoarele  de  urgent  si  ajutoarele  de  inmormantare  se  acorda  conform Legii  nr.  416/2001

privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  și  HCL  nr.  37/2012
completată cu HCL nr.54/2012. In bugetul anului 2020 sunt prevazute sumele pentru acordarea acestor
ajutoare. 

5. Ajutorul pentru incalzirea locuintei 



In  conformitate  cu  prevederile  OUG  nr.  70/2011  privind  masurile  de  protectie  soaciala  in
perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei
se acorda din fonduri de la bugetul de stat, familiilor si persoanelor singure, cu venituri reduse. 

Pentru intreg sezonul recere (Noiembrie 2019-Martie 2020) un număr de 3 familii sau personae
singure au solicitat  ajutor  pentru incalzirea locuintei,  dintre  care un dosar pentru incălzire  cu gaze
natural și două dosare pentru încălzire cu combustibil solizi.

6. Stimulentul educational 
Acest beneficiu se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si
completarile ulterioare. Stimulentul educational se acorda sub forma unui tichet in valoare de 50 lei, iar
finantarea lui se face din bugetul de stat. In prezent, pentru anul scolar 2019-2020 sunt intocmite 5
dosare pentru 6 copii. 

7. Protectia copilului – aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului:

- se fac sesizari catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Coplului Ilfov ori de cate
ori se constata existenta unor copii aflati in situatii de risc; 

- se monitorizeaza  copiii  aflati  in  situatii  de  risc  sau ai  caror  parinti  sunt  plecati  la  lucru  in
strainatate. 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza

prevederilor  Legii  asistenţei  sociale  nr.  292/2011,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  pentru
realizarea obiectivului operațional/direcției de acţiune prevăzută în Legea 98/2016; 

În anul 2020 nu se propune contractare de servicii sociale.
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor,  fundaţiilor și cultelor recunoscute de

lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

Nu este cazul.
Capitolul II

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale
existente la nivel local în conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017

1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la
sediul SPAS:

a)  Strategia  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  -  este  publicata  pe  pagina  de  internet  a
unitatii;

b)  Planul  anual  de acțiune  privind  serviciile  sociale  administrate  şi  finanţate  din bugetul
consiliului judeţean/consiliului local

- Se aprobă prin Hotărârea Consiliului local, se publică pe pagina de internet a comunei și
se afișează la sediul U.A.T.  

- Se actualizează ori de câte ori este nevoie;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri

înformat  editabil,  programul  instituţiei,  condiţii  de  eligibilitate,  informaţiile  privind  costurile
serviciilor  sociale  acordate,  pentru  fiecare  serviciu  furnizat,  etc.  –  sunt  publicate  pe  pagina de
internet a U.A.T. și se acualizează ori de câte ori apar modificari;

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/
subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori private - sunt afișate la sediul
unității;



(I). Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale
acordate de aceștia - se actualizează ori de câte ori este nevoie;

(II). Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență
socială:  nr.  cod  serviciu,  datele  privind  beneficiarii,  costurile  şi  personalul/tipul  de  serviciu,
înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;

(III).  Situaţii  statistice  care  privesc  serviciile  sociale  organizate  şi  acordate  la  nivelul
judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puțin anual;

e)  Informaţii  privind  alte  servicii  de  interes  public  care  nu au  organizate  compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  – se actualizează cel puțin trimestrial;
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul
procesului  de  acordare  a  serviciilor  sociale,  respectiv  pe  perioada  realizării  evaluării  inițiale,  a
anchetelor  sociale,  sau  a  activității  de  consiliere  în  cadrul  centrelor  de  zi:  Informare  privind
legislația în domeniu
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de SPAS sau în colaborare cu alte
servicii publice de interes local, etc;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale SPAS;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații
ale persoanelor beneficiare etc.:
7.  Activități  de  informare  și  consiliere,  realizate  prin  serviciul  de  asistență  sociale  de  asistență
comunitară, cum ar fi:
-  conștientizarea  și  sensibilizare  a  societății  privind  riscul  de  excluziune  socială,  respectarea
drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială ,etc.
- identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere
medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea,
determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sănătate ale acestora;
- furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către
persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
- desfășurarea de programe și acțiuni destinate reducerii riscului de ecluziune socială,protejării și
promovării sănătății, acces la servicii sociale de sănătate;
-  efectuarea  de vizite  la domiciliu  pentru consiliere  socială,  medicală  și  psihologică a persoanei
aflate în risc de marginalizare datorită stării de sănătate,  vârstei,condițiilor de locuit  sau situației
materiale.
8. Mesaje de interes public transmise prin presă:
- informare privind distribuirea alimentelor acordate din bugetul local;
- informare privind campania de distribuire a alimentelor și aproduselor de igienă prin programul
Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2019-2021 POAD;
- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;
- informare privind distribuirea stimulentului educational;
- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
- informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestic;
- infiormare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;
- orice modificare legislativă de interes public;

Capitolul III

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează
în domeniul serviciilor sociale



1.  Propuneri  de  activități  de  formare  profesională  continuă  în  vederea  creşterii  performanţei
personalului din structurile proprii/instruire, etc.:

a. Cursuri de perfecționare
Nr. persoane Buget estimat

Personalul de specialitate 54 12614 LEI

b. Cursuri de calificare:
Nr. persoane Buget estimat

Asistenți personali

c. Sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate;
c.2. asistenți personali;
c.3. ingrijitori informali;
c.4. voluntari

Nr. persoane Buget estimat

d.  Organizarea  de  întâlniri  de  tip  review,  inclusiv  prin  structurile  asociative  ale  municipiilor,
orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat

e. Participare la sesiunile de formare organizate prin programe de interes national;
f. Altele: ______________

2.  Încheierea  de  contracte  de  supervizare  profesională/revizuirea  fișelor  de  post  în  vederea
asigurarării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:
a. Pentru asistenți sociali: __________, buget estimat;
b. Pentru psihologi: nr. ____________, buget estimat;
c. Etc.


