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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local al comunei Răstoaca pentru anul 2019

Având în vedere:
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Răstoaca nr.
15/25.04.2018 respectiv, următoarele obiective operaționale:
Obiectiv general:
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure
incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o
viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Răstoaca.
Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,
corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date
privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare
materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru completarea Bazei de date;

Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare
a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Rastoaca;
Obiectiv specific 4: 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
Rastoaca, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile
generale ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a
beneficiarilor de servicii sociale.
2. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014, respectiv, următoarele obiective operaționale:
Obiectivele generale:
1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate
2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile
3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă
4. încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc
3. Strategia naţională privind incluziunea socială si reducerea sărăciei vulnerabile pentru perioada 2015-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, respectiv, următoarele obiective operaționale:
Obiective generale:
1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe piaţa muncii;
2. Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea stimulentelor pro-activare pentru
beneficiarii programului de beneficii sociale;
3. Promovarea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor;
4. îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale;
5. Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor servicii publice prin
transformarea asistentului social într-un "integrator” cu o atribuţie solidă de management de caz;
6. Investiţii într-un sistem solid de e-asistenţă socială;
7. Creşterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale;
8. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare.

4. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015, respectiv, următoarele obiective operaționale:
Obiectivele generale:
1. Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice
2. Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice
3. Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată
5. Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi,” 2016-2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 655/2016, respectiv, următoarele obiective operaționale:
Obiectivele generale:
1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.
3. Eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.
4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil, atât în sectorul public cât
şi în cel privat, concomitent cu
asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii.
5. Promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru
persoanele cu dizabilităţi.
6. Promovarea şi protecţia dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un standard adecvat de viaţă pentru îmbunătăţirea continuă a
calităţii vieţii lor.
7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilităţi la servicii şi facilităţi de sănătate, de calitate, care acordă atenţie
problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil şi cât mai aproape posibil de comunităţile în care acestea trăiesc.
8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilităţi pe baza informaţiilor şi datelor statistice şi de cercetare colectate
din toate domeniile de activitate.
6. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea
şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018,
respectiv, următoarele obiective operaționale:

1.
2.
3.
4.

-

-

Obiectivele generale:
Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin şi protecţie pentru victime;
Prevenirea violenţei domestice şi a recidivei acesteia precum şi a violenţei sexuale;
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice
7. Programele de interes naţional aprobate prin:
Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu
dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"
Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor
publice de asistenţă socială din unele unităţi administraţi-teritoriale",
se întocmește Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local
al comunei Răstoaca.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local cuprinde:
capitolul I: Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;
capitolul II: Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în
conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017;
capitolul III: Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

CAPITOLUL I
Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A.

Serviciile sociale existente la nivel local

Nr.
crt.

Cod serviciu social,
Denumirea
conform Nomenclatorului serviciului Capacitate
serviciilor sociale
social

8899
1
Total

B.

1

Asistență
socială fără
cazare

-

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile
sociale
existente:
Grad de
ocupare

-

Buget local
-lei-

Buget
judeţean

Buget de
stat

Contribuţii
persoane
beneficiare

715000

-

-

-

715000

-

-

-

Alte surse

-

Pentru anul 2019 nu se propun spre a fi înființate alte servicii sociale decât cel existente

CAPITOLUL II
Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în
conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul
Compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Răstoaca:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului consiliului local;

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil,
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare
serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul comunei Răstoaca, acordate de furnizori publici ori privaţi:
e) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar;
f) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Compartimentului de asistenţă socială: nr. cod serviciu,
datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează
trimestrial/anual;
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;
3. Telefonul verde;
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în
colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Compartimentului de asistenţă socială;
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor
beneficiare etc.;
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin Compartimentul de asistenţă socială, 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.;
8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

CAPITOLUL 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 calificare
Buget estimat
lei

Nr. de persoane
10

Asistenți personali

7000

OBIECTIVE SPECIFICE
a serviciilor sociale furnizate prin Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei
Răstoaca
Obiectiv general 1: Implementarea prevederilor Strategiei Naționale privind Protecția Drepturilor Copilului în perioada
2017 – 2023, conform nevoilor și priorităților existente la nivel local
Obiective specifice

Măsuri

Indicatori

Îmbunătățirea
accesului copiilor la
servicii de calitate

Creșterea gradului de acoperire
a serviciilor la nivel local

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Termen de
realizare
Permanent

Responsabili
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Medic de familie;
- Asistent medical comunitar;
- Cadre didactice.

Respectarea
drepturilor și
promovarea
incluziunii sociale a
copiilor aflați în
situații vulnerabile

Creșterea calității serviciilor
furnizate copiilor

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Creșterea capacității
beneficiarilor de a accesa și
utiliza serviciile destinate
copilului și familiei

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Întărirea capacității de evaluare
și monitorizare a drepturilor
copilului și a situației sociale a
acestuia
Asigurarea unui minim de
resurse pentru copii, în cadrul
unui program național
antisărăcie, cu atenție specială
pe copii

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Eliminarea barierelor de
atitudine și mediu în vederea
reabilitării și reintegrării sociale
a copiilor cu dizabilități

- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Medic de familie;
- Asistent medical comunitar;
- Cadre didactice.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Răstoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Medic de familie;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;

Încurajarea reintegrării sociale și
familiale a copiilor în conflict cu
legea și prevenirea
recidivelor

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Reducerea influenței factorilor
de risc și dezvoltarea influenței
factorilor de protecție
la consumul de droguri și alte
substanțe nocive pentru copii,
corelat cu diversificarea
serviciilor de asistență integrată
a consumului de substanțe

Nr. servicii
Nr. beneficiari

2018

Oferirea de sprijin
adecvat copiilor cu părinți
plecați la muncă în străinătate,
precum
și persoanelor care îi îngrijesc

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Promovarea unui stil de viață
sănătos în rândul adolescenților

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar;
- Preoți;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rstoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie.

Prevenirea și
combaterea oricăror
forme de violență

Încurajarea
participării copiilor
la luarea deciziilor
care îi privesc

Promovarea valorilor nonviolenței și implementarea unor
acțiuni de sensibilizare

Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent

Reducerea fenomenului
violenței în rândul copiilor
Dezvoltarea mecanismelor care
să asigure participarea copiilor

Nr. servicii
Nr. beneficiari
Nr. servicii
Nr. beneficiari

Permanent
Permanent

- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca

Obiectiv general 2: Implementarea prevederilor Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a persoanelor cu
Dizabilități 2017 – 2023 conform nevoilor și priorităților existente la nivel local
Obiective specifice

Măsuri

Indicatori

Accesibilitate

Mediu construit și
infrastructură

Nr. rampe de
acces

Transport

Nr. abonamente

Termen de
realizare
2019
2019

Responsabili
- Primar;
- Consiliul Local.
- Primar;

Informare și comunicare
Participare

Nr. adrese și
comunicări
Nr. întâlniri
Nr. beneficiari

Permanent

Viață de familie, respectul
pentru viață privată

Nr. beneficiari

Permanent

Participarea la viață publică și
politică

Nr. beneficiari

Permanent

Acces la justiție

Nr. beneficiari

Permanent

Viață independentă

2019

- Consiliul Local.
- Primar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;

Egalitate

Măsuri de prevenire și
combaterea discriminării

Nr. beneficiari

Permanent

Ocuparea forței de
muncă

Promovarea măsurilor în
vederea creșterii nivelului de
instruire

Nr. beneficiari

Permanent

Educație și formare
profesională

Întâlniri cu reprezentanții
AJOFM Vrancea
Măsuri privind accesul la
învățământul incluziv

Nr. întâlniri

Nr. beneficiari

Permanent

Protecție socială

Măsuri de sprijin privind
persoanele cu dizabilități și
familiile acestora

Nr. beneficiari

Permanent

Sănătate

Măsuri și programe de
prevenire

Nr. beneficiari

Permanent

- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar;
- Reprezentanți ai AJOFM
Vrancea.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Asistent medical comunitar.
- Primar;
- Asistent social;
- Preoți;

Acțiune externă

Promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități și a
bunelor practici

Nr. beneficiari

Permanent

- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie.
- Instituții de asistență socială.

Obiectiv general 3: Implementarea prevederilor Strategiei Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Fenomenului
Violenței în Familie
Obiective specifice

Măsuri

Indicatori

Creșterea eficacității
programelor de
prevenire prin
implementarea
sistematică a
măsurilor de
prevenire în vederea
reducerii toleranței
la violența în familie
Dezvoltarea de
atitudini și
comportamente non
– violente pentru
atingerea
obiectivului
”toleranță zero” față
de violența în
familie
Asigurarea

Creșterea gradului de
conștientizare privind
consilierea vieții de familie

Nr. beneficiari

Termen de
realizare
Permanent

Nr. întâlniri

Permanent

Creșterea gradului de
conștientizare privind
prevederile legale cu privire la
violența în familie
Organizarea de întâlniri de
consiliere cu agresorii și
victimele violenței

Măsuri de cooperare cu

Permanent

Responsabili
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Cadre didactice;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;

implementării
unitare a legislației
în vigoare

instituțiile abilitate

Întărirea capacității
instituționale de
gestionare a
violenței în familie
corelată cu violența
asupra copilului
Crearea unui sistem
informațional
integrat de
înregistrare,
raportare și
management al
cazurilor de violență
în familie și violență
asupra copilului
Dezvoltarea și
consolidarea
competențelor
profesionale ale
resurselor umane în
domeniul prevenirii
și combaterii
violenței în familie/

Participarea la cursuri de
specialitate

Nr. cursuri

Anual

Nr. participanți

Crearea unei baze de date

Baza de date

Trimestrial

- Primar,
- Asistent social.

Anual

- Primar;
- Secretar;
- Asistent social.

Nr. rapoarte

Participarea la cursuri de
instruire în domeniu

Nr. cursuri
Nr. cursanți

- Secretar;
- Asistent social;
- Preoți;
- Asistent medical comunitar;
- Medic de familie;
- Lucrători ai Postului de
Poliție Rastoaca
- Primar;
- Secretar;
- Asistent social.

creșterea calității
resurselor umane
Primar,
Chiriță David
Secretar al comunei,
Mișu Iuliana Marinela

Consilier,
Ion Vasilica

