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privind aprobarea "Stratcgiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului 
Comanesti pentru perioada 2017-2020" 

Consiliul Local at oraului Comanefli, judetul Bacau, mntrunit In edinta ordinara in data de 
27.02.2017 

AvândIn vedere: 
- Referatul nr. 14.221 din 18.01.2017 at d-nei Munteanu Gabriela - Sef al Serviciului Public de 
Asistenja Sociala Comaneti prin care se propune adoptarea unei hotarâri privind aprobarea 
"Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Comanesti pentru perioada 2017-
2020"; 
-Expunerea de motive a Primarului orau1ui Comaneti; 

In conformitate Cu: 
- prevederile art.1 12 aim. (1) si (3) Iit.a din Legea asistentei sociale nr.292/201, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- 	prevederile art.81 alin.(2) lit.n din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- 	prevederile art. 1 18 din Legea nr.272/2004 privind drepturile copilului, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si art.74 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protejarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

- 	prevederile Legii tic. 52/2003 privind transparenta decizionala; 

In temeiul art. 36 aIm. (2) lit. d, alin.(6) lit, a pct. 2, art.45 almn.(!), art.48 alin.(2) i art. 
115 alin.(1) lit.b din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile i completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

Art.! Se aproba "Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Comanesti pentru 
perioada 2017-2020" conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarâre se va comunica Institutiel Prefectului —Judeçul Bacau, Primarului oraului 
Comaneti §i Serviciului Public de Asistenta Sociala Comanesti pentru ducere la Indeplinire. 



Anexa la Hotarârea nr.&. din.f9 %.2017 
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I INTRODUCERE 

I .Consideratii cienerale 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand activitatea sau ansamblul 
de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum i a celor 
speciale, individuale, familiale sau de grup, In vederea depairii situatiilor de 
dificultate, prevenirii §i combaterii riscului de exciuziune sociala, promovàrii 
incluziunii sociale §i crecterii calitatii vietii. 

Datoritâ modificarilor intervenite in nevoile sociale ale populatiei localitatii, 
in comportamentul general al locuitorilor §i in legisIaia nationala In domeniul 
asistentei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor 
sociale acordate de furnizorii publici i privai (a nivelul oraçului Comanecti, 
judetul Bacâu, pentru pericada 2017-2020 ci a unui Plan de actiune  elaborat in 
conformitate Cu aceasta. 

Scopul elaborarii strategiei este acela de a asigura conditiile furnizaril unor 
servicil sociale de calitate, care implicit sà conduca la imbunàtâtirea calitatii vietii 
familiilor §i persoanelor sãrace, fãrà nici un venit sau cu venituri foarte mid, a 
persoanelor cu handicap, a çomerilor, a pensionarilor cu venituri mici, precum i 
a altor categoril de persoane defavorizate din oracul Comanecti. 

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii 
publici §i privai la nivelul oracului Comanecti, judetul Bacau, pentru perioada 
2017-2020 se elaboreaza in conformitate cu prevederile art. 112 aIm. (3) lit, a) 
din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, dupà consultarea furnizorilor publici §i 
privai, a asociatiilor profesionale §i a organizaiilor reprezentative ale 
beneficiarilor de pe raza oracului  Comaneçti, in concordanta cu obiectivele 
stabilite la nivel judetean. 

Pentru conturarea obiectivelor strategice ale perioadei urrnâtoare 2017-
2020 s-au fàcut consultari mntre institutiile publice ci organizaiile private implicate 
in dezvoltarea socialä a oracului Comãneçti ci s-a pornit de la analiza situatiei 
sociale actuale ci a oportunitatilor existente pentru urmãtoarea perioada. 

Serviciul Public de Asistenta Sociala al oracului Comânecti va acorda ci 
organiza serviciile sociale care-i revin In sfera de atributii ci competente ci de 
asemenea va planifica dezvoltarea acestora, In functie  de nevoile identificate 
ale persoanelor din comunitate, de prioritatile asumate, de resursele disponibile 
i cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

Actuala Strategie de Dezvoltare Socialâ a oracului Comanecti Ii propune 
sä stabileascâ cadrul pentru dezvoltarea unui sistem performant de furnizare a 
serviciilor sociale, printr-o abordare integratä ci mulltisectorialã a nevoilor 
grupurilor vulnerabile. Acestâ abordare presupune dezvoltarea relatiilor de 
colaborare cu parteherii sociali locali, precum organizalii  ale  societatii  civile ci 
implicarea comunitatii  in procesul decizional local ci implicarea mediului de 
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afaceri in sustinerea activitatilor de asistenta socialâ. Astfel se va consolida o 
comunitate solidara si inclusiva, implicatã civic activ prin transmiterea de la o 
generaie la alta a valorilor tradilionale sociale: educaia si un mod de viatä 
sãnãtos. 

2.1 .Definitie 
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand activitatea sau ansamblul de 
activitati realizate pentru a ràspunde nevoilor sociale, precum ci a celor speciale, 
individuale, familiale sau de grup, In vederea depãirii situatiilor de dificultate, 
prevenirii ci combaterii riscului de excluziune socialà, promovärii incluziunii 
sociale ci crecterii calitatii vietii. 

2.2.Scop 
Scopul elaborärii strategiei este acela de a asigura conditiile furnizarii unor 
servicii sociale de calitate, care implicit sà conduca la Imbunatatirea calitatii vietii 
familiilor cj  persoanelor särace, fàra nici un venit sau cu venituri foarte mici, a 
persoanelor Cu handicap, a çomerilor, a pensionarilor, precum ci a altor categorii 
de persoane defavorizate din oraçul Comaneçti. 

2.3.Legislatie 
Prezenta Strategie ci Planul de actiune corespunzâtor sunt elaborate cu 
respectarea Iegislatiei in vigoare: 

a) Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificàrile ci completãrile 
ulterioare; 

b) Legea nr. 272/2004 privind protectia ci promovarea drepturilor copilului, 
cu modificãrile ci completãrile ulterioare; 

c) Legea nr.27712010 privind alocatia pentru sustinerea  familiei, 
republicatà, cu modificârile ci completàrile ulterioare; 

d) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ci 
completarile ulterioare; 

e) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, 
republicata, cu modificàrile ci completarile ulterioare; 

f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea ci combaterea violentei in familie, 
republicata, cu modificarile ci completârile ulterioare; 

g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea ci combaterea marginalizarii 
sociale, cu modificarile ci completârile ulterioare; 

h) Legea nr.448/2006 privind proteia ci promovarea personaelor cu 
handicap, republicata, cu modificãrile ci completârile ulterioare; 

i) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitãtii in domeniul serviciilor 
sociale, cu modificarile ci completàrile ulterioare. 

3.Principii si valori 

A. Strategia se bazeaza pe respectarea urmâtoarelor principii: 
I .Universalitate 
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Fiecare persoanà are dreptul la asistentã socialâ in conditiile prevàzute de lege. 
Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilitatii egale la serviciile sociale 
pentru cetatenhi comunei/oracului/municipiului. 
2.0biectivitate §i imparialitate 

In acordarea serviciilor sociale se asigurã o atitudine obiectiva, neutra ci 
imparialä fata  de once interes politic, economic, religios sau de altà naturà. 
3.Eficientà §i eficacitate 
In acordarea serviciilor sociale se asigurã toate conditiile pentru rezolvarea 
eventualelor situatii de crizâ In care se gàsete solicitantul, avandu-se in vedere 
urmatoarele caracteristici:calitative,cantitativ adecvate ci perioada de timp 
adecvate. 
4.Abordarea integratã In furnizarea serviciilor sociale 
Acordarea de servicii sociale se bazeaza pe o evaluare completa ci complexa 
(unde este cazul) a nevoilor solicitantilor ci interventia asupra tuturor aspectelor 
problemelor de rezolvat. 
5.Proximitate In furnizarea de servicii sociale 
Serviciile sociale acordate se adapteazà la nevoile comunitatii ci ale cetatenilor 
oracului Comanecti. 
6.Cooperare §i parteneriat 
Serviciile sociale se acordà In parteneriat ci cooperând cu ceilalti furnizori de 
servicii sociale. Se va asigura transferul ci monitorizarea beneficiarului atunci 
când situatia o impune, càtre alte servicii sociale primare sau specializate. 
7.Orientarea pe rezultate 
Serviciul public de asistenta socialã are ca obiectiv principal orientarea pe 
rezultate In beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile 
categorii de persoane, acordarea lui fãcandu-se in functie  de veniturile §i 
bunurile acestora. 
8.lmbunat6tirea continua a calitãtii 
Serviciul public de asistenta socialâ se centreazà pe Imbunatatirea continua a 
serviciilor sociale ci pe eficientizarea resurselor disponibile. 
9. Respectarea demnitãtii umane 
Fiecãrei persoane ii este garantatâ dezvoltarea liberà ci deplina a personalitatii, 
ii sunt respectate statutul individual ci social ci dreptul la intimitate §i protecie 
impotriva oricàrui abuz fizic, psihic, intectual, politic sau economic. 
10.Subsidiaritatea 
Persoana care nu-§i poate asigura integral nevoile sociale de bazã beneficiaza 
de interventia comunitátii locale, a structurilor ei administrative sau asociative i, 
implicit, a statului. 

B. Strategia se bazeazã pe respectarea urmãtoarelor valori: 
1.Egalitatea de canse 
bate persoanele beneficiaza de oportunitati egale cu privire la accesul la 
serviciile sociale ci de tratament egal prin eliminarea oricàror forme de 
discriminare. 
2.Libertatea de alegere 
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Fiecarei persoane Ii este respectata alegerea facutà privind serviciul social ce 
rãspunde nevoli sale sociale. 

3.Independenta ci individualitatea fiecãrei persoane 
Fiecare persoanà are dreptul sä fie parte integrantâ a comunitalii, pãstrându-i 
In acelaci timp independena ci individualitatea. Aceasta urmâreçte sâ evite 
marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului cà toll 
cetàtenii, indiferent dacà necesità servicii de asistenta socialâ sau nu, sunt fiinte 
normale Cu nevoi §i aspiratii umane normale. 
4.Transparenta In participarea ci acordarea serviciilor sociale 
Fiecare persoanà are acces la informatiile privind drepturile fundamentale ci 
legale de asistenta socialà, precum ci posibilitatea de contestare a deciziel de 
acordare a unor servicii sociale. Membrii comunitatii trebuie incurajati §i sprijinii 
pentru a putea fi parte integranta In planificarea ci furnizarea serviciilor sociale. 
5.Confidentialitatea 
Furnizoril serviciilor sociale trebuie sa ia mäsurile posibile §i rezonabile, astfel 
incât informatiile care privesc beneficiarii sa nu fie divulgate sau fácute publice 
fara acordul respectivelor persoane. 

II OBIECTIVE GENERALE $1 SPECIFICE 

1.Obiective generale 
Prin actiuniile ce se vor intreprinde In perioada 2017-2020 se va dezvolta 

un sistem realist ci  eficient de servicii sociale la nivelul Iocalitatii, capabil sà 
asigure incluziunea socialà a tuturor categoriilor vujnerabile, creçterea calitatii 
vietii, tratament egal, nediscriminare §i dreptul la o viatâ demna pentru toll 
Iocuitorii oraçului Comaneçti. Confruntat CU 0 cerere din ce in ce mai mare de 
servicii ci CU 0 acutà lipsâ de fonduri, sistemul de asistenta socialä al oracului 
Comanecti va incuraja societatea civilã §i in special asociatiile care reprezintà 
comunitatea sà se implice in dezvoltarea de servicii sociale personalizate, in 
special in sectorul Ingrijirilor la domiciliu i al serviciilor comunitare "deschise". 

Deçi sectorul asociativ ci privat joacâ un rol din ce in ce mai mare in 
dezvoltarea ci asigurarea de servicii de sànàtate §i asistenta socialã, sistemul de 
aistenta socio-medicala se confrunta cu multe probleme generate de: 

• lipsa de cooperare intre actorii implicati In sistem ci inexistenta unei retele 
coordonate; 

• lipsa unor politici constante de consultare a beneficiarilor; 
• o implicare ezitantà a asociatiiior de voluntari din comunitalile 

dezavantajate - minoritati, persoane Cu handicap, romi, etc. 
In prezent serviciile sociale sunt finantate de stat ci sunt bazate pe 

principiul asiguràrii unui nivel minim de trai. Majoritatea serviciilor sociale sunt 
furnizate de primârii prin direclille sau serviclile de asistenlà socialà. Servicille 
sociale trebuie orientate spre asigurarea bunàstarii persoanei asistate iar 
asociatiile de caritate ar trebui sä joace un rol important In asistenta socialâ, mai 
ales in domeniul serviciilor de Ingrijiri pe termen lung. Aceste organizaii trebuie 
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ajutate sã ofere servicii de Ingrijiri comunitare pentru toate categoriile de vârstà 
i pentru toate nevoile acestora. Astfel este necesar dezvoltarea unei retele 

pentru servicii la domiciliu, care este necesar sa fie prioritar, comparativ cu cele 
institutionalizate. Serviciile comunitare "deschise" sunt in general furnizate la 
nivel de asociatiii §i de organizaiile de voluntariat. 

2.Obiective specifice 

Oraçele mici cum este oraul Comàneçti se confrunta cu dificultati In 
colectarea taxelor locale, lucru care conduce progresiv la contractarea 
bugetelor locale §i la §anse mai mici pentru finantarea unor servicii sociale 
diversificate In aceste localitati. Mai mutt, bugetarea locala a serviciilor sociale 
publice este In general realizatã prin raportare la costuri "istorice" i, in cazul 
,unui numàr limitat de servicii sociale, prin raportare la standardele minime 
obligatoril de cost. Bugetarea bazata pe objective strategice ci rezultate 
(verificabile §i màsurabile), nu este Inca complet aplicabilà in sectorul social. 
Cu toate acestea, nevoia de servicii sociale a populatiei este in continua 
crectere. Dealtfel, In toate tarile europene, efectele crizei economice, §omajul 
tinerilor §i al persoanelor de peste 45 ani, migraia economicã a populatiei, 
precum ci  Imbâtrânirea demograficâ au condus la fenomene §i nevoi sociale 
noi, care solicitã mâsuri active, flexibile ci rapide la nivel national ci local, pentru 
asigurarea unor conditii de viata decentà a cetatenilor ci garantarea drepturilor 
br fundamentale. 
Mentinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate ridicat nu reprezintà numai o 
garanie a unui trai decent in comunitate, a protectiei fatà  de efectele adverse 
ale crizei economice.Ele sunt §i un mijloc prin care cetàtenii sunt sprijinii sä 
devinâ activi in viata economicà §i socialã a comunitatilor br, sà depâeascã 
situatii de dificultate (temporare sau de lungã duratà) ci sã contribuie activ la 
bunãstarea colectivâ. 
Serviciile sociale au la bazã principiul individualizärii interventiei, al ajustãrii la 
specificul ci nevoile persoanei, la contextul socio-economic in care träiesc 
beneficiaril acestor servicii. Astfel, ele rãspund eficient la situatiile de risc sau de 
crizã ci permit o interventie ajustatä la particularitâiIe beneficiaribor, cu ajutorul 
unui personal specializat 
In ceea ce privete realizarea premisebor pentru diversificarea spectrului de 
servicii sociale la nivel local ne propunem urmàtoarele obiective specifice: 

Obiectiv specific 1: Implementarea unitarâ §i coerentâ a prevederibor legate din 
domeniul asistentei sociale, corelate cu nevoile ci problemele sociale ale tuturor 
categoriilor de beneficiari; 

Obiectiv specific 2: Infiintarea ci actualizarea continua a unei baze de date 
care sà cuprinda date privind beneficiarii (date de contact, vârstâ, nivel de 
pregàtire ccoiara ci profesionalà, adrese de domiciliu etc.), date privind 
indemnizatiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenà, ajutoare pentru 
incàlzire, ajutoare materiale, abocatii de sustinere  etc.), cuantumul ci data 
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acordarii acestora, precum §i alte informatii relevante pentru completarea Bazei 
de date; 

Obiectiv specific 3: Infiintarea ci  implementarea unui sistem armonizat, integrat 
ci performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul 
oracului Comanecti; 
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat Cu 
alte autoritati sau institutii publice, ONG-uri, Centre sociale etc., adaptate nevoilor 
sociale §i resurselor disponibile la nivelul oracului Cornàneçti, initiate §i realizate 
dupa efectuarea unor studii de piata referitoare la nevoile sociale ci prioritatile 
generale ale comunitatii locale; 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive ci participative In rândul 
populatiei localitatii §i a beneficiarilor de servicii sociale. 

La nivelul oracului a fost identificate urmâtoarele categorii de beneficiari 
dupâ cum urmeazã: 
A. Copii ci familii aflate In dificultate; 
B. Persoane vârstnice; 
C. Persoane cu handicap; 
D. Persoane defavorizate de etnie romà; 
E. Persoane fara adàpost; 
F. Alte persoane in situatii de risc social. 

A.Copiii §i familiile aflate In dificultate identificate sunt: 
a) tined provenind din sistemul de protectie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii separati de parinti sau cu risc de separare; copii cu parinti plecati la 

muncã in strâinãtate; 
e) victimele violentei in familie; 

Problemele sociale ale copiilor i familiilor aflate In dificultate sunt: 
a) lipsa locuintei; 
b) lipsa actelor de identitate; 
c) resurse financiare insuficiente ci dificultati in gestionarea Icr; 
d) dificultati in gàsirea unui bc de muncã; 
e) famihi cu climat social defavorabil; 
f) abandonul ccolar i delincventa juvenilâ; 
g) probleme de sãnàtate; 
h) dificultati in obtinerea unor drepturi. 

B.Problemele sociale ale persoanebor vârstnice sunt: 
a) sànãtatea precarà; 
b) venituri mici in raport cu necesitatile; 
c) izolare, singuràtate; 
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d) capacitatea scâzutà de autogospodarire; 
e) absenta suportului pentru familia care are In Ingrijire un vârstnic 

dependent; 
f) un numär insuficient de locuri In centrele de asistenta medico-sociala din 

judet; 
g) nevoi spirituale; 
h) lipsa locuintei. 

C. Persoane Cu handicap (minori sau adulti) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 
a) accesibilitatea, inclusiv in propria locuinta; 
b) lipsa locurilor de muncâ protejate; 
c) lipsa profesionitilor in servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societatii; 
e) situatia materiala precara; 
f) absenta suportului pentru familia care are In intretinere persoana cu 
handicap; 
g) lipsa centrelor rezidentiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romã sunt: 
a) sârâcia; 
b) mentalitatea romilor cu privire ía muncà ci educatie; 
c) sãnátatea; 
d) familii dezorganizate; 
e) lipsa actelor de identitate; 
f) dificultate in obtinerea unui bc de muncã din cauza lipsei calificarii; 
g) conditii improprii de bocuit; 
h) delicventa; 
i) abandon scolar. 

E. Persoane fãrã adãpost: tinerii proveniti din institutiibe de ocrotire sociala, 
adultii. 

Probleme sociale ale persoanelor fârã adãpost sunt: 
a) lipsa bocuintelor; 
b) lipsa locurilor de muncä; 
c) sãnãtate precarã; 
d) lipsa educatiei; 
e) dependena de alcool; 
f) lipsa de informare; 
g) neacceptarea situatiei in care se aft. 

Tipuri de servicii sociale 
Serviciile sociale sunt servicii de interes general ci se organizeazà in 
forme/structuri diverse, In functie  de specificul activitatii/activitatilor derulate §i de 



nevoile particulare ale fiecarei categorli de beneficiari. Servicille sociale au 
caracter proactiv §i presupun o abordare integratà a nevoilor persoanei, in relatie 
cu situatia socio-economicà, starea de sãnãtate, nivelul de educatie §i mediul 
social de viata al acesteia. 
Tipurile de servicii sociale identificate la nivehul oraçului Cornaneçti care vor fi 
acordate beneficiarilor cuprini In Grupul tinta, In intervalulul 2017-2020, sunt: 

a) Dupa scopul serviciului: servicii de asistenta ci suport pentru 
asigurarea nevoilor de bazâ ale persoanei, servicii de ingrijire 
personalà, de recuperare/reabihitare, de insertie/reinsertie  socialà etc.; 

b) Dupã categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilulul 
§i/sau famihiei,i copiilor alcâror pârini sau pãrinte sunt plecati  la muncà 
in stràinatate, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice, 
victimelor violentei In famihie, persoanelor fara adàpost, persoane cu 
diferite adictii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante 
toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, 
persoanelor private de libertate, persoanelor sanctionate cu mäsurà 
educativa sau pedeapsa neprivativã de hibertate, aflate in 
supravegherea serviciilor de probatiune, persoanelor cu afectiuni 
psihice, persoanelor din comunitati izolate, comerilor de lungà duratà, 
precum i servicii sociale de suport pentru aparinatorii beneficiarilor; 

c) Dupâ regimul de asistare: 
ci) servicii sociale cu cazare, pe perioadà determinatá sau 

nedeterminata: centre rezidenfiale, locuinfe protejate, adaposturi de noapte 
etc. 

c2) servicii sociale fara cazare, centre de z4 centre §i/sau unitàfi de 
Ingr.fjire la domiciliu, can tine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, 
ambulanta soc/ala; 

d) Dupa locul de acordare serviclile sociale se asigurà: 
dl) la domicihuul beneficiarului; 
d2) In centre de zi; 
d3) In centre rezidentiale; 
d4) la domicihiul persoanei care acorda serviciul; 
d5) in comunitate; 

e) Dupâ regimul juridic al furnizorului servicille sociale pot fi organizate 
ca stnucturi pubhice sau private; 

Dupã regimul de acordare, In regim normal ci regim special: 
fl) servicii acordate In regim de accesare, contractare ci documentare 

uzuale; 
f2) servicii acordate in regim special cu eligibilitate §i accesibilitate 

extinsâ, care vizeazä màsurile preventive care se ofera In regim de 
birocratie redusa ci un set de servicii sociale, care vor fi accesate de 
beneficiar doar In conditiile pãstràrii anonimatului, respectiv de persoane 
dependente de droguri, alcool, prostituate, victime ale violentei In familie 
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etc. Serviciile acordate in regim special pot fi furnizate fara a Incheia 
contract cu beneficiarii; 

f3) categoria serviciilor acordate In regim special este reglementata prin 
lege speciala 

Capitolul Ill 
Planul de actiune pentru implementarea Strategiei lntrucat prezenta 

Strategie este conceputâ pe o perioadà de 3 ani, obiectivul general §i 
obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, in functie de prioritati, pe 
baza urmãtorului Plan de actiune: 

PLAN DE ACTIUNE 
in vederea implementãrii Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale acordate de furnizorii publici §i privfli la nivelul 
orauIui COMANE$TI, judetul Bacãu, 

pentru perioada 2017-2020 

Obiectiv general 
lnfiintarea §i dezvoltarea unui sistem realist ci eficient de servicii sociale la 
nivelul localitatii, capabil sà asigure incluziunea sociala a tuturor 
categoriilor vulnerabile, creçterea calitatii vietii, tratanient egal, 
nediscriminare §i dreptul la o viatà demna pentru toti  locuitorii oraçului 
Comànecti. 

PLAN DE ACTIUNE 

Objective specifics Activitátilactiunilmãsuri Termen Responsabili 
Colectarea 	infomiaiiIor 	necesare 	idontificarii 	sau 2017 SPAS 

Obiectiv 	specific 	1: actualizarti nevoilor sociale la nivelul orauIui Comanegi  Cornãnepti 
Implornentarea 	unitarâ 	i Constituirea categoriilor de benoficiari de servicii sociale 2017 SPAS 
coerentä 	a 	prevoderilor la 	nivelul Iocalitãtii, 	répartizati In funcie de tipurile de Comäneti 
logale 	din 	domeniul servicil sociale reglementate de lege  
asistentel sociale, corelate Cu Asigurarea 	i urmärirea incadrãrii in standardele de cost 2017-2020 SPAS 
nevoile 	i problemele sociale 
ale Grupului tirltá (categorillor 

§i 	de 	calitate 	pentru 	serviclile 	socials 	acordate, 	Cu 
respectarea provoderilor legale 

Conianoti 

de_beneficiari)  
Obiectiv 	specific 	2: Masuri do facilitare a accesulul persoanelor aflate in 2017-2020 SPAS 
Inflintarea 	i 	actualizarea grupul tinta in acordarea ajutoarolor financiare, materiale Comaneti 
continua a unei Baze do date i 	medicale 	pontru 	situatille 	reglementate 	do 	loge: 
care sã cuprindà date privind ajutoare sociale, ajutoare do urgena, ajutoare pentru 
benoflciarii (date de contact, incalziro, ajutoare rnaterialo, aloca(ii do sustinere etc. 
varstà, 	nivel 	do 	pregãtire Croarea 	unei 	ovidento 	informatizate 	(fiiere, 	folders, 2017 SPAS 
colarä 	i 	profosionala, tabele 	centralizatoare 	etc.) 	care 	sa 	cuprindà 	toate Comâneti 

adrese 	do 	domiciliu 	etc.), infonnatiile referitoare la boneficiarli do servicli sociale 
date 	privind 	indomnizatiilo  
acordate 	(ajutoare 	sociale. Complotaroa acestor documento pe zile, luni, ani (pe cat 2017 SPAS 
ajutoare de urgenã, ajutoare posibil, ci porioadelo anterloare)  Comänecti 
pontru 	incálziro, 	ajutoare 
materials, 	alocatii 	de 
susçinere 	etc.),cuantumul 	i 

Contralizarea 	datolor, 	vorificarea 	i 	corelarea 	cu 
evidontole 	numorice, 	financiers 	din 	compartimontelo 
contabithate, resurse umano etc. 

2017 SPAS 
Comãnecti 

data 	acordarii 	acestora, 
precum 	ci 	alto 	infornlatii 
rolovante pentru completarea 

Actualizarea continua a intregii Ban do date 2017-2020 SPAS 
Comànocti 

Bazel do date  
Organizarea, 	la 	nivelul autoritatii sau cu sprijinul 	unor 2017-2020 SPAS 
structuri publico sau private (ONG-uri, fundatii, asociatli Cornanecti 
etc.) 	pentru 	copii, 	a 	urmatoarelor 	tipuri 	do 	acjiuni: 
prevonirea 	abuzului, 	neglijarii, 	exploatarli 	i a 



forme do violentã asupra copilului sau do separare a 
copilului 	de 	parintli 	naturali, 	prevenirea 	malnutriiei 	i 
imbolnävirilor, informarea parintilor §i a copiilor cu privire 
Is alimentatia color mid, inclusiv Cu privire la avantajele 
alaptarli, 	igienei 	i 	salubritaVi 	mediulul 	inconjurâtor, 
verificarea periodicà a tratamentului copiilor care au fost 
plasati pentru a primi ingrijire, protecie sau tratarnent, 
dezvoftarea, in unitàile 	colare, do programs de educatie 
a copiilor pentru viata, inclusiv oducatie sexualã pentru 
copil, 	in 	vederea 	preveniril 	contactârii 	bolilor 	cu 

Obiectiv 	specific 	3: 
Infintarea §1 	implernentarea 

transmltere sexuala 	i a graviditãtii minorelor etc. 
Organizarea, 	Is 	nivelul 	autoritàtii sau Cu sprijinul unor 
structuri publice sau private (ONG-uri, fundatli, asociatli 

2017-2020 SPAS 
Comàneti 

unul 	sistem 	arnionizat, etc.) do tineret 	i pentru tineret, a urmatoarelor tipuri de 
integral 	ci 	performant 	do actiuni: de incurajare a activitatii de voluntarist in randul 
furnizare a tuturor categoriilor tinerilor in 	domenli de 	intres 	public, conform legli, de 
de servicii sociale Is nivelul consultanta 	gratuità 	in 	domeniul 	planificarii 	tamiliale 
oracului Comãnecti pentru tinerele familii, de asigurare a cadrului legal pentru 

accesul 	tinerilor 	Ia 	programele 	do 	educatie 	pentru 
sänatate, pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de 
boll cronice, pentru asistenà medicalã gratuitá tinerilor 
care urnieazâ o formä do invãamant autorizata say 
acreditatã, conform legil, precum §i promovarea unor 
mâsuri de reintegrare sociala a tinerilor dependeni do 
alcool, droguri sau site substante nocive etc. 
Organizarea, 	Is 	nivelul 	autoritatli say cu sprijinul unor 2017-2020 SPAS 
structuri publice sau private (ONG-uri, funda%ii, asociatil Comànecti 
etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a urmatoarelor 
tipuri do ac%iuni: do asigurare ci dezvoltare a serviciilor 
comunitare 	pentru 	persoanele 	varstnice 	prin 	ingrijire 
temporará 	sau 	permanentà 	Is 	domiciliu, 	ingrijire 
temporarâ sau pernianenta in cãmine pentru persoane 
vãrstnice, 	precum 	i facilitarea accesului 	acestora 	in 
centre de zi, cluburi pentru varstnici, case do ingrijire 
teniporarà, apartamente sau locuinte sociale etc. 
lnierea 	ci 	ulterior 	implementarea 	unor 	proiecte 	cu 2017-2020 Prirnaria 
finantare 	externa 	in 	domeniul 	asistentel 	i 	serviciilor (initierea comunei/oraçul 
sociale locale, care urmeazä a fi accesate din fondurile Prolectelor) ui/municipiului, 
europene 	repartizate in exerc4iul bugetar 2014-2020!  Reprezentanti al 
proiecte care pot include diverse parteneriate cu alte 2016-2020 furnizorilor 	de 
structuri publice sau private (ONG-uri, ftindatii, asociatil (implemen servicli 	sociale 
etc.). tarea publici 	sau 

Proiectelor) privati 
lnformare 	i 	consiliere 	a 	locuitorilor 	orasului 	in 	once 2017-2020 Primaria 

Obiectiv 	specific 	5: domeniu do interes al serviciilor 	i masurilor sociale oraçului 
Dezvoltarea 	unor 	atitudini Masuni do 	implicare a asistentuluilasistentilor medicali 2017-2020 Primãria 
proactive 	ci 	participative 	in comunitari §i/sau a medicului de familie din localitate in oraçului 
randul populaiei 	Iocalitatii 	i programele do prevenire a starO de sânätate a populatiel 
a 	beneficiarilor 	do 	servicli oraculul Comãnecti, indiferent do vârsta  
sociale Organizarea do grupuri de inforniare pe diverse tematici, 2017-2020 Pnimaria 

in vederea reducerii riscului de abuz, neglijare, 	pentru oracLilul 
once persoanà aftatâ in dificultate  
Organizarea unor intalniri periodice, Is care vor participa 2017-2020 Primãria 
personalul 	Primàriei, 	partenerU, 	reprezentani 	ai oracului, 
beneficiarilor 	i ai comunitâtii, site persoane cu pregátire asociatil 
i expertizã in domeniul serviciilor sociale, altu invitati, fundatii 	cu 

undo vor fi prezentate problemele personals sau do grup activitati 	do 
ale comunitätii asistenta 

socialâ, 
reprezentani ai 
beneficiarilor 

Programe do spnijin pentru copiii §i tinerli do etnie noma in 2017-2020 Primäria 
vederea urmãrii unel forme do invätàmant, ci do suport oracului, 
pentru 	cei 	care 	sunt 	idontificati 	cä 	poseda 	calitãi reprezentani ai 
deosebito comunitãtii 	de 

romi 

In conformitate Cu prevederile art. 112 aIm. (3) lit. b) din Legea 
asistentei sociale nr. 292/2011 §i In concordantà Cu Planul de actiune  de 
implementare a Strategiei pentru perioada 2017-2020, anual se va elabora 
un Plan anual de actiune privind serviciile sociale administrate §i 
finantate din bugetul consiliulul local. Acest Plan anual de actiune va 
cuprinde date detaliate privind: numãrul si cateaoriile de beneficiari. 
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi 
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mnfiintate. programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 
bucietul estimat si sursele de finantare. 

Capitolul IV 
Mon itorizarea si evaluarea strateqiei 
Monitorizarea strategiei 
Strategia va fi monitorizatà prin intermediul unor rapoarte anuale Intocmite 

de un salariat din cadrul Compartimentului de asistenta sociaia, nominalizat prin 
fia de post sau dispozitia prima rului localitatii. Raportul anual este structurat 
astfel: 

1. Stadiul in care se aflã diversele activitati/actiuni/màsuri 
programate pentru anul In care se face raportarea; 

2. Problemele/piedicile Intâmpinate; 
3. Revizuirea/ajustarea activitàtilor/actiunilor/masurilor, acolo unde 

este cazul; 
4. Timpul estimat pentru indeplinirea activitatilor/actiunilor/masurilor 

revizu ite/ajustate; 
5. Alte aspecte. 

La finalizarea implementàrii Strategiei se va Intocmi un Raport final, 
separat de cel aferent anului 2020 

Evaluarea strategiei 
Strategia va fi evaluatâ anual prin intermediul: 
1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicitatii 

prin afiare la sediul Primàriei, pe site-ui acesteia ci aduse la 
cunoctinta tuturor celor interesati. 

2. Unor Rapoarte intermediare de monitorizare, intocmite oil de câte 
ori intervin modificari legislative sau de altà naturâ, care impun 
elaborarea acestora. De asemenea, Rapoartele intermediare vor fi 
date publicitatii prin aficare la sediul Primàriei, pe site-ui acesteia 
ci aduse la cunoctinta  tuturor celor interesati; 

3. Organizarea unor intâlniri anuale, la care vor participa personalul, 
partenerii, reprezentanti ai beneficiarilor i ai comunitatii, alte 
persoane cu pregâtire ci expertizä in domeniul serviciilor sociale, 
alti invitati, unde vor fi comunicate ci evaluate rezultatele 
implementãrii Strategiei. Aceste Intalniri anuale se vor finaliza prin 
intocmirea, de câtre persoana nominalizatã, a unul proces-verbal 
in care se vor consemna toate informatiile comunicate, toate 
luàriie de cuvânt ci care va fi semnat de toti  participantii; 

4. Raportul-final Intocmit la finalizarea implementärii Strategiei, in 
anul 2020. 

Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor 
compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului oracului 
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Preedinte de edinta, 
Consitier local, 

Teofil C 

Contrasemneazá, 
Secretarul orauIui, 
jurist Daniela Chirilä 

Comànefl, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor §i a altor factori 
interesati din comunitate §i jude. 

Monitorizarea §i evaluarea Strategiei se vor face la nivelul 
Compartimentulul de specialitate, respectiv de persoana nominalizatà in 
acest sens. 

In functie  de rezultatele evaluàrii §i monitorizàrii ci in acord cu 
modificârile legislative, sau cu modificarile intervenite In contextul social, 
economic, cultural, Strategia poate fi revizuitã sau completata ori de cite 
ori este necesar. 

Intoemit, 
Sef SPAS ,Muntean&f4äbilela 
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