
PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
 Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”

In anul 2016

Nr.
crt. ACŢIUNEA INSTITUŢIA 

RESPONSABILĂ
TERMEN DE 
FINALIZARE

1 2 3 4
Capitolul: Politica de protecţie socială
Subcapitolul: Asistenţa socială
Obiectiv 1: Asigurarea venitul minim garantat

1.

Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- Acordarea venitului minim garantat în 
funcţie de necesităţile reale şi numărul 
de persoane beneficiare, în termenul 
stabilit prin dispoziţia Primarului

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială
31.12.2016

Obiectiv 2: Redimensionarea măsurilor de protecţie socială pasivă/ajutor financiar pentru familiile cu 
nevoi speciale

1.
Acţiunea 1 de realizare a obiectivelor:
- acordarea de ajutoare de urgenţă 
pentru cazurile sociale grave.

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”-
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

2.

Acţiunea 2 de realizare a obiectivului:
- acordarea de facilități la transportul 
urban de călători pentru anumite 
categorii sociale: pensionari, elevi, 
persoane cu handicap, cazuri sociale 
deosebite, etc.

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială” – 
Serviciul de Asistență 

Socială
31.12.2016

3.
Acţiunea 3 de realizare a obiectivului:
- acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinţei în perioada sezonului rece

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

4.

Acţiunea 4 de realizare a obiectivului:
- acordarea de ajutoare materiale în 
situații speciale și în cadrul unor 
programe/campanii umanitare

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

Obiectiv 3: Reducerea abandonului școlar

1.

Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- reducerea abandonului școlar în rândul 
elevilor proveniţi din familii 
dezorganizate sau cu probleme financiare 
prin acordarea de servicii sociale primare 
și prin acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale familiilor care se confruntă 
temporar cu probleme financiare deosebite

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”-

Serviciul pentru Protecția 
Copilului și Monitorizarea 

Persoanelor Aflate în 
Dificultate

31.12.2016

2.

Acţiunea 2 de realizare a obiectivului:
- preluarea documentelor pentru acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea 
copiilor până la 2 (3) ani

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială” - 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

3
Acţiunea 3 de realizare a obiectivului:
- preluarea documentelor pentru acordarea 
alocației pentru copii

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

4.
Acţiunea 4 de realizare a obiectivelor:
- acordarea de alocaţii pentru susţinerea 
familiei

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

31.12.2016



Socială

5.

Acţiunea 5 de realizare a obiectivelor:
- Realizarea de anchete sociale pentru 
încredinţări/reîncredinţări stabilire 
domiciliu minori şi divorţ cu minori.

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

6.

Acțiunea 6 de realizare a obiectivelor:
- Numirea curatorului special pentru 
asistarea/reprezentarea minorilor la 
Birourile Notariale în cazurile de 
dezbateri succesiuni și încheierea actelor 
de dispoziție pe numele minorilor

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”-

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

7.

Acțiunea 7 de realizare a obiectivelor:
- acordarea de servicii sociale specializate 
pentru copiii din familii în dificultate 
constând în următoarele servicii sociale:

 Suport și asistență pentru familiile 
și copiii aflați în dificultate

 Educare
 Asistență și îngrijire
 Consiliere psihologică pentru 

copii și familie
 Socializare și petrecere a timpului 

liber
 Reintegrare familială comunitară
în cadrul Centrului de Zi ”ABC”

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială” – 
Centrul de Zi ”ABC”

31.12.2016

8.

Acțiunea 8 de realizare a obiectivelor:
- acordarea de servicii sociale specializate 
pentru copiii din familii în dificultate 
constând în următoarele servicii sociale:

 Suport și asistență pentru familiile 
și copiii aflați în dificultate

 Educare
 Asistență și îngrijire
 Consiliere psihologică pentru 

copii și familie
 Socializare și petrecere a timpului 

liber
 Reintegrare familială comunitară
în cadrul Centrului de Zi ”Maria”

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială” – 
Centrul de Zi ”Maria” 31.12.2016

Obiectiv 4: Combaterea fenomenului de violenţă în familie

1.

Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- Reducerea fenomenului violenţei în 
familie prin colaborarea cu furnizorii de 
servicii sociale acreditaţi

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul pentru Protecția 
Copilului și Monitorizarea 

Persoanelor Aflate în 
Dificultate

31.12.2016



Obiectivul 5: Combaterea fenomenului cerşetoriei şi reducerea infracţionalităţii în rândul minorilor şi 
tinerilor

1.

Acţiunea 1 de realizare a obiectivelor
- Organizarea de acţiuni periodice în 
colaborare cu instituţiile publice, în 
vederea prevenirii şi combaterii 
cerşetoriei precum şi pentru reducerea 
infracţionalităţii în rândul minorilor şi 
tinerilor

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul pentru Protecția 
Copilului și Monitorizarea 

Persoanelor Aflate în 
Dificultate

31.12.2016

2.

Acţiunea 2 de realizare a obiectivului:
- colaborarea cu instituţii publice în 
vederea reintegrării în societate a 
minorilor şi tinerilor care au săvârşit 
fapte penale sau care au fost condamnaţi 
penal

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

3.

Acţiunea 3 de realizare a obiectivului:
- asigurarea asistenţei juridice a 
minorilor şi tinerilor care au săvârşit 
fapte penale

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

Obiectiv 6: Asigurarea protecţiei persoanelor vârstnice

1.

Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- Colaborarea cu fundaţii/asociaţii ce au 
drept scop furnizarea de servicii socio-
medicale și servicii sociale de îngrijire  
la domiciliul beneficiarilor, persoane 
vârstnice

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

2.

Acţiunea 2 de realizare a obiectivului:
- Realizarea de anchete sociale pentru 
completarea dosarului necesar în 
vederea internării persoanelor vârstnice 
în unităţi sociale.

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

3.

Acţiunea 3 de realizare a obiectivului:
- Asistarea persoanelor vârstnice la 
Notarul Public în vederea încheierii 
contractelor de întreţinere

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

4.

Acţiunea 4 de realizare a obiectivului
- Asigurarea asistenţei sociale a 
persoanelor vârstnice în cadrul Centrului 
de Servicii Sociale pentru Persoane 
Vârstnice prin acordarea de servicii 
sociale primare și servicii sociale 
specializate constând în servicii de 
socializare și petrecere a timpului liber, 
servirea unui prânz, asigurarea mesei la 
domiciliu

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială” -  
Centrul de Servicii de 

Asistență Socială Pentru 
Persoane Vârstnice

31.12.2016

Obiectiv 7: Asigurarea protecţiei persoanelor cu dizabilităţi

1.
Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- Acordarea de indemnizaţii persoanelor 
încadrate în gradul grav de handicap

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială și Biroul Resurse 
Umane și Administrativ

31.12.2016

2. Acţiunea 2 de realizare a obiectivului:
- angajarea cu contract individual de 

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 31.12.2016



muncă a asistenţilor personali pentru 
persoanele încadrate în gradul grav de 
handicap

Serviciul de Asistență 
Socială și Biroul Resurse 
Umane și Administrativ

3.
Acţiunea 3 de realizare a obiectivului:
- realizarea rapoartelor de monitorizare a 
minorilor cu grad de handicap

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

4.

Acţiunea 4 de realizare a obiectivului:
- realizarea de anchete sociale în 
vederea încadrării copilului într-un grad 
de handicap

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

5.
Acţiunea 5 de realizare a obiectivului:
- monitorizarea adulţilor încadraţi în 
gradul grav-de handicap

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

6.

Acţiunea 6 de realizare a obiectivului:
- efectuarea de verificări/reverificări 
pentru evaluarea/reevaluarea situaţiei 
socio-medicale a persoanelor ce sunt sau 
vor fi încadrate într-un grad de handicap

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 
Serviciul de Asistență 

Socială

31.12.2016

7

Acţiunea 7 de realizare a obiectivului:
- colaborarea cu instituţii publice, 
organizaţii neguvernamentale centre şi 
instituţii de recuperare pentru asigurarea 
recuperării socio-medicale a persoanelor 
cu handicap.

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Serviciul Programe 
Strategii Relații cu ONG-

uri

31.12.2016

Obiectiv 8: Asigurarea protecţiei socio-medicale a copilului şi familiei

1

Acţiunea 1 de realizare a obiectivului:
- Stabilirea măsurilor de vaccinare 
pentru copii în cadrul programelor 
naţionale de vaccinare

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”-

Biroul Asistență Medicală 31.12.2016

2.
Acţiunea 2 de realizare a obiectivului
- Asigurarea controalelor medicale 
periodice în rândul elevilor

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială”- 

Biroul Asistență Medicală
31.12.2016

3.

Acţiunea 3 de realizare a obiectivului
- Mediatizarea şi informarea familiilor şi 
a elevilor pentru prevenirea riscurilor 
îmbolnăvirilor şi menţinerea stării de 
sănătate a copiilor şi familiilor

Serviciul Public „Direcţia 
de Asistenţă Socială- 

Biroul Asistență Medicală
31.12.2016

Obiectiv 9. Acordarea de servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 4 ani

1.

Respectarea şi promovarea 
cu prioritate a interesului 
superior al copilului, 
egalitatea şanselor şi 
nediscriminarea  și 
asigurarea unei îngrijiri 
individualizate şi 
personalizate a copilului

Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Socială – Biroul de 
Asistență Socială Comunitară 

”Centru Creșe”

Permanent

2.

Supravegherea şi 
menţinerea stării de 
sănătate şi de igienă a 
copiilor, acordarea 

Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Sociala - Biroul de 
Asistență Socială Comunitară 

”Centru Creșe”

Permanent



primului ajutor şi de 
îngrijiri medicale necesare 
în caz de îmbolnăvire

3

Asigurarea  nutriţiei 
copiilor, respectând 
normele legale în vigoare

Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Sociala - Biroul de 
Asistență Socială Comunitară 

”Centru Creșe”

Permanent

Obiectiv 10. Consiliere şi sprijin acordat părinţilor/ reprezentanţilor legali ai copiilor

1.

Responsabilizarea 
părinţilor cu privire la 
exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti

Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Sociala- Biroul de 

Asistență Socială Comunitară 
”Centru Creșe”

Permanent

2.

Depistarea precoce a 
situaţiilor de risc care pot 
determina separarea 
copilului de părinţii săi

Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Sociala- Biroul de 

Asistență Socială Comunitară 
”Centru Creșe”

Permanent

DIRECTOR EXECUTIV ,
     ENUICĂ COSMIN

                                                               


