
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale existente la  

nivelul Comunei Suseni 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 15 februarie 
2018; 

Văzând: Expunerea de motive înregistrată sub nr. 568/2018, Raportul compartimentului 
de specialitate nr. 56/2018 şi Proiectul de hotărâre prezentat de primarul localităţii; 

Raportul de avizare al Comisiei de muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret 
şi sport întocmit în acest sens; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118, alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin (2) lit. a, alin. (3) lit. b, alin. 2) lit. d, alin. 6) lit. 2 şi art. 45 din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale existente la nivelul 
Comunei Suseni pentru anul 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Suseni și Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Suseni. 
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor 
interesate şi o va afişa public. 
  
Nr. 13 
din 15 februarie 2018   
 
 

Președinte de ședință      Contrasemnează   
                            Secretar 

         Kovács Levente        Kovács Ileana Éva 

 



 ROMÂNIA       ANEXA  la H.C.L. nr. 13/2018  
JUDEŢUL HARGHITA  
COMUNA SUSENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUL 

COMUNEI SUSENI 

- 2018 - 

 

Planul Anual de Acţiune privind serviciile oferite de Compartimenul de Asistenţă Socială 

se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul Judeţului Harghita, conform Legii 292/2011. 

           Planul anual de acţiune 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 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 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 ei. 

Rolul planificării este de a ajuta instituţia 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; 

- clarifice  resursele pe care le pot folosi şi să identifice  ce acţiuni trebuie să întreprinda. 

Consideraţii preliminare 

  În întocmirea „Planului anual de acţiune pentru anul 2018" s-a ţinut cont, în primul rând de 

scopul Comartimenului de Asistenţă Socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 

 

 

 

 

 

 



 

A.BENEFICII SOCIALE 
 
 

1. Venitul minim garantat 
 

La începutul anului 2018 se află în plată un număr de 95 dosare de acordare a 

venitului minim garantat. Plata ajutorului social se efectuează din bugetul de stat de către 

Agenţia Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială. 

Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul pentru combustibili solizi sau 

petrolieri pentru beneficiarii Legii 416/2001. Pentru sezonul rece noiembrie 2017-martie 2018 

s-a platit suma de 27.550 lei pentru un număr de 95 beneficiari de vmg.  Suma estimata în 

proiectul Bugetului pentru anul 2018 la acest capitol este de  29.000 lei. 
 
 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 
 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se 

acordă conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile 

acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, 

astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 

mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 

necesitând măsuri de protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana 

cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 

În cursul anului 2017, un număr  de 60 persoane  au beneficiat de prevederile Legii 

nr.448/2006 , în urma încadrării în gradul grav de handicap, pe baza certificatelor emise de 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia 

Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Harghita. Dintre acestia un nr. de 23 persoane au 

beneficiat de ingrijire la domiciliu din partea unui asistent personal pentru care s-a facut o 

cheltuiala de 543.409 lei , iar un nr.de 37 de persoane au beneficiat de indemnizate pentru 

care s-a cheltuit suma de 429.936 lei. 

Pentru anul 2018 a fost prevăzută în proiectul Bugetului local, suma de 1.146.000 lei 

reprezentând plata indemnizaţiei şi salariile asistenţilor personali pentru persoanele cu 

handicap grav precum şi plata indemnizaţiei pe perioada concediilor de odihnă ale asistenţilor 

personali. 

 

 



 

3. Protecţia copilului 
 

 Protecţia şi Promovarea drepturilor Copilului, este reglementata in baza Legii 

272/2004. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul 

familial, supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea 

unui asistent maternal si reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de 

masuri de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a Judeţului Harghita, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură 

de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Minorii care se află cu măsură de protecţie specială, 

respectiv plasament familial, sunt monitorizaţi trimestrial. Minorii care se află cu măsură de 

supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile  naturale în vederea prevenirii 

unor viitoare fapte antisociale.  

O atentie deosebita se acorda copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in 

starinatate, copiilor aflati in situatie de risc. În anul 2017 s-au întocmit 39 dosare pentru copiii ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și 9 dosare pentru delegarea autorității 

părintești pentru cazurile în care ambii părinți sau părintele singur susținător au plecat la 

muncă în străinătate. 

In anul 2017 au existat un nr. de 10 copii cu masura de protectie speciala – 

plasament la familia extinsa respectiv familii fata de care minorii au dezvoltat relatii de 

atasament, iar un numar de 18 minori au fost intituționalizați, pentru care în anul 2017 s-au 

cheltuit 29.325 lei, iar pentru anul 2018 s-au estimat un cost de 30.000 lei. 

În anul 2017 un număr de 23 copii, care provin din familii cu venituri mici au fost 

înscriși în centrul de zi ”Sfântu Ioan Botezătorul”. Această unitate oferă protecție și educație 

copiilor proveniți din familii dezorganizate sau cu situație materială precară. În anul 2018 

estimăm să ia parte la aceste activități tot un număr de 23 copii. 

Cheltuielile necesare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt 

alocate din fonduri de la Bugetul de stat. 
 

 

4. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 
 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Hotararii 

Consililului Local nr.20/2007. In anul 2017 s-au acordat un nr. de 2 ajutoare de urgenta si 5 

ajutoare de inmormantare in suma de 8.300 lei. Plata acestor ajutoare se face din bugetul 

local.  



   Pentru anul 2018 se estimeaza o cheltuiala din bugetul local  in  suma de 10.000 lei 

 

5. Alocaţia de susţinere familială 
 

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010 ca forma de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au in creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani  

care urmeaza cursurile scolare. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin 

Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. 

Având în vedere faptul că la sfârşitul anului 2017 erau în plată 93  titulari de dosar, 

estimăm că în anul 2018 se va ajunge la un număr de 110 de dosare în plată.  

 

6. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 
 

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 

rece, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi 

persoanelor care nu isi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate 

de inclazirea locuintei . Numărul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2017 - martie 2018  

se estimează că va fi de  118. 

Un număr de 95 de beneficiari de ajutor social au beneficiat de ajutor pentru 

încălzirea locuinței, pentru care s-a alocat din bugetul local suma de 27.550 lei. Pentru anul 

2018 am estimat un număr de 100 de astfel de beneficiari de ajutor de încălzire, pentru care s-

a estimat din bugetul local suma de 29.000 lei. 

 

7. Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si a stimulentului de insertie 

Indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie se acorda in baza 

OUG nr.111/2010. In anul 2017 un număr de 72 persoane au depus dosar privind acordarea 

alocației de stat pentru copii, a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de 

inserție. Fondurile necesare se asigura de la bugetul de stat. 
 

 

8. Protectia persoanelor varstnice  

 

  Protectia persoanelor varstnice este regelmentata de Legea nr.17/2010.  Un 
număr de 4 persoane varstnice cu venituri mici si fara apartinatori  sunt instituționalizate, 
pentru care in anul 2017 s-a platit din bugetul local suma de 8.988 lei , suma ce reprezinta 
diferenta de cost pana la costul real de intretinere.  



            Pentru anul 2018 estimam o cheltuiala in suma de 10.000 lei 

 Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice este efectuată de Asociația Caritas, pe 
baza unui contract de servicii. În anul 2017, au fost luate îngrijite un număr de 40 de persoane 
lunar, iar costul acestor servicii a fost de 4.000 lei lunar. Pentru anul 2018 estimăm tot un 
număr de 40 persoane îngrijite lunar, iar costul acestor servicii este estimat la 4.000 lei lunar. 

 

9. Tichete pentru grădiniță 

  În anul școlar 2016/2017 un număr de 39 familii au solicitat acordarea tichetelor 
de grădiniță, pentru care Consiliul local a plătit suma de 18.000 lei, iar pentru anul școlar 
2017/2018 estimăm un număr de 45 familii. 

 

 10. Programul de Ajutorare a persoanelor Defavorizate POAD 

 În anul 2017 a demarat Poad 2017/2018, în cadrul cărui program am estimat distribuirea 
de pachete alimentare și de igienă unui număr de 486 persoane. Aceste ajutoare vor fi 
acordate de Uniunea Europeană. 

 
 
 
 

Furnizorii de servicii sociale la nivelul comunei Suseni 
 

 
 
  Tipurile  de servicii sociale identificate la nivelul comunei Suseni pot fi clasificate 

astfel: 

A) după scopul serviciului: 

- servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei 

- servicii de îngrijire personală 

B) după categoriile de beneficiari 

- servicii sociale destinate persoanelor vârstnice 

- servicii sociale destinate copilului 

- servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități 

- servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost 

C) după regimul de asistare 

- servicii sociale cu cazare 

- servicii sociale fără cazare 

D) după locul de acordare 

- la domiciliul beneficiarului 

- în centre de zi 

- în centre rezidențiale 

 
 
 



 
 
 

Serviciile sociale furnizate la nivelul comunei Suseni sunt prezentate ținându-se cont de 

categoria de beneficiari căreia se adresează. 

 

Persoane vârstnice 

Centru rezidențial pentru persoane vârstnice 

Casa de bătrâni Fenyoliget – servicii de îngrijire socio-medicale, servicii de bază pentru 

activiățile zilnice, promovarea relațiilor sociale prin activități de socializare și petrecere a 

timpului liber, activități socio-culturale, găzduire pe perioadă nedeterminată, servicii de 

asigurare a hranei. Numărul mediu de beneficiari pe lună este de 30 persoane. Serviciul deține 

acreditare. 

Servicii de îngrijire și asistență la domiciliu 

Asociația Caritas – Alba Iulia – oferă servicii de îngrijiri medicale, monitorizarea 

parametrilor fiziologici, injecții, pansamente, prevenirea și tratamentul escarelor, prevenirea 

compliacțiilor venoase, pulmonare și osteo-musculo-articulare, mobilizări, etc. Servicii de bază: 

ajutor pentru igiena corporală, igiena eliminărilor, servicii de reabilitare și adaptare a 

ambientului la nevoile speciale ale persoanelor vârstnice, servicii de suport: efectuarea de 

cumpărături, activități de menaj (curățirea locuinței, spălarea hainelor, ajutor în servirea 

mâncărurilor, etc), activități de administrare și gestionare, servicii de consiliere. Numărul mediu 

de beneficiari pe lună 40 persoane. Serviciul deține acreditare. 

 

Copii în situație de risc social 

Centre de zi 

Fundația ”Sfântu Francisc” din Valea Strâmbă  - oferă protecție, educație și ocrotire unui 

număr de 23 minori cu vârsta între 6-14 ani. Este un serviciu de protecția copilului, care are 

drept scop prevenirea abandonului și instituționalizarea, abandonul școlar, oferind copilului 

îngrijire, educație, recreere-socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață și formarea 

autonomiei  personale, orientare școlară și profesională, activități de sprijin și consiliere pentru 

părinți. Serviciul este acreditat. 

Centru de tip after school 

Comuna Suseni a primit finanțare nerambursabilă pentru înființarea unei infrastructuri de 

tip after school de la Agenția pentru finanțarea investoițiilor rurale. Acesta va fi un centru pentru 

activități extrașcolare de tip after school destinat copiilor și elevilor din comună. 

Comuna Suseni a mai primit finanțare și pentru înființarea unui centru social, de la 

Ministerul Dezvoltării Rurale. Acesta va fi un centru multifuncțional pentru activități sociale. Aici 



se vor desfășura activități de recreere pentru tineri și vâsrtnici, va fi totodată sediul clubului 

elevilor și copiilor și pentru clubul persoanelor vârstnice. 

 

Persoane cu dizabilități 

Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități 

Asociația Caritas – Alba Iulia – oferă servicii de recuperare și reabilitare persoanală, 

gimnastică medicală personală, masaj de recuperare, recuparare și reabilitare în grupuri, 

gimnastică medicală în grupuri, suport și asistență pentru familii. Serviciul este acreditat.  

 

Persoane cu risc de sărăcie și marginalizare 

S-a solicitat plata costurile pentru asigurarea spațiului de locuit pentru două persoane la 

Adăpostul pentru persoane fără locuință din cadrul Asociației Sociale Umanitare Creștine ORA 

INTERNATIONAL din Gheorgheni. 

 

  Sercivii sociale propuse spre a fi contractate 

 

  În conformitate cu lit. f, art. 6 Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale cu modificările și 

completările ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de 

achiziționare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condițiile legii, 

de către autoritățile administrației publice locale. 

  Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori privați are în 

vedere realizarea următoarelor obiective aprobate prin strategiile naționale și locale în 

domeniu: 

- promovarea parteneriatului public-privat 

- dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de interes local 

- asigurarea stabilității și continuității funcționării serviciilor sociale 

- asigurarea calității serviciilor sociale 

- asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privați și publici de servicii 

sociale la fonduri publice 

- optimizarea rezultatelor obținute în urma furnizării serviciilor sociale 

 

Serviciile sociale propuse a fi contractate în anul 2018 sunt următoarele: 

- servicii de îngrijire și asistență la domiciliu; 

- servicii de recuperare și reabilitare persoanală, gimnastică medicală personală, masaj 

de recuperare, recuparare și reabilitare în grupuri, gimnastică medicală în grupuri; 

- servicii pentru asigurarea spațiului de locuit pentru persoane fără locuință. 

 



 
 
 

 

Pentru anul 2018 Compartimentul  de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective 
generale: 

 
 

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în 

comuna Suseni; 

 - eficientizarea activitatii de acordare a prestatiilor sociale; 

-  realizarea unei baze informationale de date cu privire la beneficiarii de servicii 

sociale, oferite în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială. 
 

Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile 

Compartimentului de asistență socială: 

• consultarea persoanelor din cadrul compartimentului, care au atribuţii în domeniu 

• stabilirea sarcinilor 

• actualizarea fişelor de post 

• actualizarea procedurilor de lucru 

• desemnarea responsabilităţilor 

• aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în 

domeniu 
 

Obiectiv 3: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile 

identificate 

• identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai 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 4: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

• evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora 

• 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; 

• 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 

comunicare; 
 

Obiectiv 5: Promovarea activităţilor de asistență socială în comunitate: 

• realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială; 

• implicarea factorilor de decizie 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 6: 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; 
 

Obiectiv 7: 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. 
 

Obiectiv 8: Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la 

perfecţionarea acestui domeniu 

• 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 



 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile 

administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. 

 
 
Suseni, la 25 ianuarie 2018  

 

 

 

 

Întocmit, 

Elekes-Köllő Angela-Gabriella 

inspector 

 

 

 


