
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

	

HOTARAREA NR. 	 

	

DIN 	  

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2019 

Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin, Primarul rnunicipiului Tecuci, judetul 
Cinlati: 

Nr, de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 	95',/  
0 12  

Consi I iul 	Local 	al 	mun. 	Tecuci, 	judetul 	Galati, 	intrunit 	in 
sedinta 	 •in data de 	  

Avand in -vedere expunerea de -motive a initiatorului - inregistrata sub 
nr , 9/o ţ. 	/P.1 din 	1:0/‘Î ; 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimntul juridic 
inregistrat sub nr.  qqP5  din 	o 2- 24/B 	; 

Avand in vedere referatul intocmit de Direetorul executiv al Directiei de Asistenta 
Soclala Tecuel inregistrat sub nr. 	 diri  Ă . ţ7 . . g  

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. L€ 1 • 

Avand in vedere art. 112, alin. (3), lit. "a" si "b" din Legea nr. 292/2011 a asistente1 
SOciale; 

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. "a", pct. 2 din Legea nr. 215/2001 
•privind administratia publica ,locala, republicata, eu modificarile si completarile 
ulterloare; 

• 1n ban prevederilor art, 45, •al1n. (1) Si art. 115, alin. (1), lit." b" din Legea nr. 
215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modfidarile si 
COMpletarile ulterioare. 

110TARASTE: 

Art. 1. (1) Se aproba Planul local de actiune privind serviciile sociale administrate 
Sl finantate din bugetul Consiriului Local Tecuei in anul 2019, la nivelul UAT Tecuci, 
conlbrrn anexei nr. 1, eare face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va J adusa la indcplinire prin grija Primmlui mun. 
Tocuci si a Direetia ,de Asistenta Sociala Tecuei, judetul 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata eelor 1n1eresati prin grija secretarului 
inUn. Tccuci, 

i'~di do. ott411 

Contrake•neaza, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICH PUBLICE 

NR. Ş-'9tios5 DIN 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Pfivind:  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in 

Alek  anul 2019 

1n cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci masurile de asistenta sociala se 
realizeaza corisecvent si ett prioritate in favoarea -persoanelor si familiiior in dificultate 
sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea 
situatiei de dificultate si atenuare a consecintelor ace.steia, precum si pen -tru mentinerea 
unui nivel de.cent • de Viata al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin 
suplfinentar constand in prestatii si servicii sociale. 

Din perspectiva functionala, acordarea serVidilor de asistenta sociala este 
conceputa ca un,sistem de :actiuni specifice, care trebuie sa asigure realizarea obiectivului 
sau major: asistarea persoanelor care, din motive de natura ,economica, fizica, psihica sau 
sociala, nu au poSibilitaea sa-si asigure conditii de trai decent, sa-si dezvolte capacitati si 
competente pentru iritegrarea sociala. 

Planificarea strategica este un .proces sistematieprin care serviciile specializate isi 
defmesc, anuntite prioritati pentru indeplinirea misiun11 1or, in .concordanta cu evolutia 
societatii. ciyile. 

• P•annl local de actiune privind acordarea servicfilor soCiale in anul 2019 :contine 
Masuri 'specifice si propuneti elaborate .de Directia :de Asistenta Sociala Tecuci .  pentru 
1mbunata.tirea activitatii in acest domeniu. . 

Actualele masuri :adoptate de :uvemul Romaniei .pentru reducerea sarac1e1 si 

faCifitatile acordate persoanelor'defavorizate. social :urmaresc dezvoltarea serviciilor de 
• protectie si.asistenta soc1ala, pe fondul accentuari1 gradultii de sarac1e •a populatiei. 

Avand in .vedere cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste 
conditiile de legalitate. 

•SERV1CIUL MONITORIZARE, SERVICLI PUBLICE 



ROMANIA 
JUDETUL 'GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRILMAR 

NR.  95oL, IPJ DIN  ,2'2  0  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul Consibului Local Tecuci in anul 2019 

4110 	Planul local de actiune contine masuri specifice si propuneri elaborate de Directia 
de Asistenta Sociala Tecuei, pentru imbunatatirea activitatii serviciului, si care reprezinta 
transfigurarea in obiective a tuturor factorilor analizati in procesul de realizare si 
dezvoltare a unui sistem de asistenta. sociala coerent, adaptat nevoilor locale ale 
locuitorilor mun. Tecuci. - 

In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuei masurile de asistenta .sociala se 
realizeaza consecvent si cu prioritate in favoarea persoanelor si familiilor in dificultate 
sau sus.ceptibile de a deveni .social-dependente, pentru prevenirea sau .ameliorarea 
sittiatiei ,de dificultate si tL'uluare  a consecintelor acesteia„ precum si pentru mentinerea 
unui nivel decent de Viata al persoanei sau f.arniiiei, prin acordarea unui sprijin 
suplimentar censtand in prestatii si .servicii sociale. 

Din perspectiva functionala, acordarea serViciiior de asistenta sociala este 
conceputa ca un sistem de actiuni specifice, caxe trebuie sa .asigure realizarea obiectivului 
sau major: asistarea persoanelor care, din motive de natura economica, fizica , psihica sau 
sociala, nu au posibilitaea .sa-si asigure conditii .de trai decent, sa-si dezvolte capacitati si 
.competente pentru integrarea sociala. 

Planificarea strategica este un proces sistematie prin care serviciile specializate isi 

•
definesc .anumite prieritati pentru indeplinirea 	lor, in concordanta cu ,evolutia 
socIetatii ,civile. 

Planul local de actitme privind aeerdarea serVi•ilor .sociale in anul 2&I9 contine 
• masuri specifice si . propuneri elaborate - de Dixectia de Asistenta S:ociala Teouci pentru 

imbunatatirea activitatii in acest donieniu. 
• Aetualeie masuri adoptate de Quvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si 

.a.;cotdaţe persoaneler defavorizate social urmaresc dezvoltarea servidilor de 
• .protectie asistenta sooiala, pe fondul accentuarii gradului de :saracie a populatIei. 
• Avand iu vedere :cele .de mai sus suptin spre :dezbaterea si aprobarea Consii iului 

• Local proiectui de hotarare in forma 

PRIMAR, 



Anexa nr. 1 Ia 1-lotărârea Consiiiuui Local Tecuci 
nr. 	din. 2o 

ROMÂNIA 
JUDEUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  TECUCI 

PLANUL LOCAL DE ACTJUNE 

privind 

serviciile sociale administrate şi fnanţate din bugetuI Consiliului Local al 
municipiului Tecuci ( U.A.T. a rnunicipiuiui Tecuci) 

Având în vedere: 

Strategia locală  de dezvoitare a serviciiior sociale acordate in municipiul 
Tecuci, aprobată  prin Hotărârea Cousiiiului Local Tecuci ur. 218  din 
29.11.2018, respectiv următoareie ob•iective generale: 

1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă  
sociaiă  pentru persoaneie aflate in nevoie din mun. Tecuci; 

2. Imbuuătăţirea condiţiiior de trai şi creterea caiit ăţii vieţii persoaneor 
. 	aflate în nevoie prin asigurarea unui pachet unitar de rn ăsuri coreiate sî 

adaptate 1a nevoiie reaie aie benef1ciaiilor; 
3. Promovarea prevcniei ca măsură  de importanţă  majoră  în activitat•ea cle 

asisienţă  socială; 
4. Dezvoltarea unei atitudini participative în rândui popula ţiei si 

benef1ciariior de seÎicii •sociaie; 

5. Identif1carea si •crearea serviciiior so:ciaie prioritare din perspectiva 
asigurării unui suport minimai pentru categcriiie de popula ţie af1ate în 
cel rnai mare risc de exciudere sociaia. 



Planul anual cle acţiune privind serviciile sociale adaninistrate şi finanţate din 
bugetul Consiliului Local Tecuci cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - 
capitolui I; 
2. Planificarea activităţiior de informare a publicului cu privire la 
serviciile sociaie existente ia nivel local -capitolul 11; 

• 3. Programul cle formarc • şi îndrumare metodologic ă  a personaluiui care 
lucrează  în domeniul serviciiior sociale - capitolul IiI. 

• . CAPITOLUL I 
Adininistrarea, înfiin ţarea şi finanţarea servcii1or sociaie 

A. Serviciîlesoc.iaIe existe.nte ia nive1 local 

Cod serviciu 	 Bugeteie estate pesurse denan ţae, 
social, pentru servicaale socaale existente • 	• 	 Denrreai 	. 	Grad 	............•.- ............••-- ................• 	.••-•-• 	....- ........ 

• Nr. 	confon 	i. 	. . 	aacat.a- 	 i 
crt Nomenclatoru- r1 

	 de 	Bu et Buget Buget Gontribuţii Ate 

lui serviciilor 	
social 	 ocupare 	

1oca1 	
de 	persoane sur- •  

I sociale 	 ean stat beneficiare se 

18899CPDH-Icantinade130 	77%S00000lej 1 - 	- 	6000Iei 
ajutor social 

. 	 Tecuci 	 , 

EJ 



I. Servieli sociale propuse spre a fi inffintate 

,, 
, 

Denutnire 
: 	Cod 

	

serviciu 	I 
s 	

!:
serviciu 

ocial 	social ; 
propus 

r--  - 	i 

: 
: 

. 	 . 
1 	2 

, , 
;Centrul 	, 
IMUltifunctional i 
(-Je Zi 	tru 	;8810 1 	pen 
:req,s(Narte 	;CZ-■/-1 
varstnice 	! 

kCZVI) , 

Categorie 
benefi- 

ciari 

. 

3 

1 
1Persoane 
ivarstnice 
;Farnilia 
i 
' ip ersoanei 
ivarstnice 
laflate in 

- 
! nevoie 

. 

: 

. , , 

. . 

.. 
Nr. 

benefizi 

4 

: 

, 
25 

! 
: 
: 

Capacitate 
necesară  

(in 
paturi) 

5 

i 
I 

clădire/ 
spaţiu 

necesar 
- mp - 

--I 

, , 
6 

locuri  

iCa pacitate 

Resurse utnane 	Bugetele estimate 
necesare (personal 	serviciile sociale 

, 
de specialitate, de 	: 

ingrijire si 
: 	 : 

, 
asistenţă; personal 1Buget '; Buget 	' 

I 	gospodărie, 	, I local jude ţean 
i 

1 	,, 	. 	, 
1 	ntreţmere- 	, 

, Ireparaţii, deservire) 1 	' 

, 

i I 
i 	 1 
. 

	

7 	8 	9 

	

, 	r- r 
1 	 1 
Coordonator centru 
kcod121108) 
[Asistent soCial (cod 	. 

1263501); 
4)siholog (325901) 	400000 	- 
iAsistent 

, Irnedica1(325901) 	; 
i 	

, 
iPaznic 

i 
IMuncitor necalificat 	i 
1 	 , 

pe surse 
propuse 

Buget de 
stat 

10 , 

- 

1 	, 

de finanţare, pentru , 
pentru a fi infiinţate: : 

Contribuţii Alte 
persoane 
. 	 surse beneficiare 

11 	12 
-, 

- 	 - 

Justifi- 
care 

. 

13 
Cresterea nr 
c-le pers 
varstnice 
.Neglijare 
rvarstnici 
.1zolare 
Sociala 
Risc de si 
excluzinne 
'sociala 

299rnp/ 
o sala 

inultifunctionala, 
i o sala de terapie, 

un birou de 
consiliere, 

un birou pentru 
echipa 

pluridisciplinara 

• 



 

• • 

   

1 	 „• 

1 	, 	i 
1 	 • 	i 

1 	 r 
: 	 , F arn i 1 i i : , .vulnerabile: 	. : : In risc de : 

.dezintegrarc 

.Monoparental . 	 e 
Izolare 

50 mp 	IPersonal part-time: 	 .sociala: , 
(ca.re cuprinde iCoordonator personal de 	 . 	:Copii 
conform legii Ispecialltate. 	 , 

'Adolescenti 
30 mp o sala 	1(cod121108) 	 .si tincri 2opii — intre 	10 	 multifunctionala 	 , , lAsistent social (cod 	 > 

:Rise de 3 si 18 ani 	 1 o sala de 	263501); 	 3656 	 179133 	.saracie si Familie 
primire, un birou 1Psiholog 1n specialitatea 	 : excluziunc 	. 

de consiliere, • consiliere psihologic ă 	 :sociala 
un birou pentru 1(263402); 	 Somaj de 

echipa 	i 1 	
i 

lunga durata 
• pluridisciplinara) I 	 'Venituri , 

* entrn! de 
, Zi pentru 
Consiliere si 
:Sprijin pentru 
:parinti si Copil 
(CCS) 

8899 
iCZ-F-I 

Loeumta 

1 4'Ccntrul de Zi 
lpentru 
imonitorizare, 
issisten ţa st 	!8899 
sprijin al femeii iCZ-F-II 
gravide 
Ipredispuse sa- 
si abandoncze 
cpilul (CZG) 

13 si 18 ani 
Ti Arr. 

18 si 35 ani 

4 

50 mp 
(care euprinde 
conform legii 
30 inp o sala 

imultifunctionala, 
o sala de 

un birou 
de consiliere, 

un birou pentru 
1 	echipa 
ipluridisciplinara) 

33,90 rnp 
(Cabinet 
medical) 

sonal Ort-tinie: 
ordonator personal de 

cod121108) 
sistent social (cod 
63501); 
>siholog 1n specialitatea 
onsiliere psihologică 	3762 
263402); 
sistent medical 

:eneralist (325901) 

Analfabetism 
sau educatie 
precara 

.Familii 
vulnerabile: 
.In risc de 
.dezintegrare 
.Monoparcnta 
-le, inclusiv 
.rname minorc 

184325 
Izolare 
'sociala: 

inore 
dolesccnti 
tineri 
sc de 
racie si 
.cluziune 



cie si 
uziune 

• 

Comtinit:Ite 
pentru

g99 SC-;Pcrsoancle, 
:AdnItc, cu 

(SC1)1) 

*Centrtil tie Zi 
,Dentru 

263501); 
Psiholog 1n specialitatea 
consiliere psihnIngică  
(263402); 

soc ţ aia 
Somaj de 
lunga durata 
Venituri 

precara 
Analfabetism 
sau educatie 

enituri 



• • 

50 rnp (care 
cuprinde 

cOnfortn legii 
30 mp o sala 

fprevenireik si i8899 CZ- 
Se afia 	, 

in mod 
J coinbaterea 1VD-I, Iconjunctural i 
:violentei in J l in dorniciliul i 
farnilic (CZ- ifamillei in 	1 

*Cerithil de 
;eonsilierc 	 IP 

•1 E 

munuunutionaia, 
o sala de 

primite;  tin birou 
de consiliere, 

un birou pentru 
echipa 

pluridisciplinara) 

+ 34,5 mp 
(cabinet 

psihologic) 

reduse 
Locuinta 
precara 
Analfabetisrn 
sau educatie 
precara 

:Familii in 
icare au avut . 
:loc acte de 
iviolenta 
:verbala, 
:psihologica 	• 
:sau fizica, 

in 
:risc de 
:ciczintegrare 
:Monoparenta • 

iIzolare 

:Copii 
:proveniti din 

:naturala, 
:copii lasati in 
:grija altor 
:membrii ai 
famiiiei sau 
:in grija 
:vecinflor, 
Tudelor 
.indepartate 
,ctc. 
:Adolescenti 
:si tine•i 
:Persoane 
:adulte 
:Persoane 
:varstnice 



50 mp 
(care cuprinde 
conform 1egii 
30 mp o sala 

nultifunctionala 
' o sala de 

ffimire, un birou 1 
, de consiliere, 	; 

un birou pentru 	
!
i
Psihologic ă  echipa 	i 

1.uridisciplinara)1 

1263501); 

.spiecalitatea 

Personal part -time: ,.., 	_ coordonator p rsongi 

de specialitate, 
(cod121108) 
 Asistent social (eod 

.. ,. olog In Psin 
consiliere 

(263402); 

ulti care 
savarsit '1 	2 
ractiuni 
risc somal 

18 

• 

vidul de 
:asistenta 
;comunitat'a 
Ipentru 
ie,iti+egenren 
St3tiffl31. a 	18899  
;persoanelor 	I czarN...v  
!care au comis 
krifractluni cu 
fisc soeJl 
iminne 
1(CZPNV) 

• iRisc de 
:saracie si 
jexcluziune 
:soeiala 
:Somaj de 
:lunga durata 
:Venituri 
:reduse 
:Locuinta 
precara 
!Analfabetism 
:sau educatie 
:precara 

:Izolare 

:Minori si 

:Adulti care 
au savarsit 
iinfraetiuni 
:pentru eare 
retragerea 
:plangerii 
:prealabile 
:inlatura 
:raspunderea 
penala. (asa 

206666 :eurn sunt ele 
=prevazute in 
:NoulCod 
Penal), 
Sau 
:infraetiuni 
.comise fara 
:violenta, 
pentru care 

inStitUit 
:eondamnarea 
:sub 
supraveghere 
:Rise de 
'saracie si 



excluziune 

Somaj de 
lunga durata 
Venituri 
reduse 
Locuinta 

alfabetism 
educatie 

i*Unitateri de 	;,8810  

niijiri la 
domiciliu (IDI) 

'*Contrul tle Zi 
socifilizate si 

115 ,4•t'w.,,n'i 	10 
rtiniprdrii Ilber 	CVJl 
,(Club) 

pă rWrifier confOrrn legir PsonI 

	

30 rrip o sala 	CoortiOrrator persorial 
ide speciaiitate. nultiffinctionala, 
i(cod12,1108) o sala de 

ritnire, un birou lAsisterit social (cod s 

	

 
de consiliere 	

I263501), 

	

, 	tn  
un birou pentru Psiholog 

echipa specialitatea consiliere 
insihologică  (263402); rluridisciphnara, !i""ngriiitot oersoane  

iriclusiv spatiu 
de depozitare varstnice (263509), 

materiale 
ifigrijire, in 

conditiile legii) ! 

1 1l. Y1 0 v1.41 pru L . LIIIIG• 

(care cuprinde 	1Coordonator personal 
conforrn legii 	[de specialitate. 
30 rrip o sala 	(cod121108) 

nultifunctionala, ;Asistent sorial (cod 
o sala de 	1263501); 

witriire, un birou iPsibolog în 
de consiliere, 	ispecialitaten consiliere 

un birou pentru 	Ipsihologică  (263402); 

Abuz si 
;neglijare: 
Varstnici 
lIzolarc 

IRisc de 
:saracic si 
:excluziune 
:sociala 

299981 	:Venituri 
ireduse 
;Locuinta 
:precara 
:Persoana 
varstnica nu 
:are 
sustinatori 
ilegali ca•e sa 
o ajute. 

Abuz si 
Meglijare: 
:Varstnici 
Izolarc 

• 	 249337 	sociala: 
:Risc de 
isaracie si 
lexcluziurie 
sociala 



• 	• 
r 

rV ecdnuiste  1 	echipa 	!Arlimator 	 uri 
;pluridisciplinara) isocioeducativ (516907). 	 . 

.Locuinta : . 	 : : 	 ,precara 1 	: 
:Anal fabetism : 
:sati educatic : 	. 	 . : i 	 precara : . 	 ,  

'-8ervicii sociale ce se vor inriinta prin Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţiorial Capital Urrtan 2014-2020 
Axa prioritaril 4: Includurica social ă  şi emnriaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Retritterea nurtl ă rtilui de comunităţi marginalizate (non-rorn ă) aflate 1n rise des ă răeie ş i excluziune socială , prin hriplementarea de m ăsuri integrate Titrill proiectultd: " Şan şa T — Măsuri iritegrate de educatie, formare profesional ă , ocupare, asisten ţă  socială  continuă  şi locuire, 1n eartierul N. B ă lcescu — Tecuci" 
Contract de finan ţare nr: POCU/20/4/2/103078 

* Ektgotele etIrnate ouprind tbate Oostutile riecesare derttlarii aotivitatii: renovarea cladirii, dOtarea CorespUnZatOare, cheltuieli de utilitati si 
intretinere, costuri consumabile, echipamente laptop, imprimanta etc. costuri telefon si internet, resurse umane, mentenanta etc. 



C. Prorainu1 anuai de contraetare a servici1or sociale dijiondiri 
biice, •în baza prevederiior Legii asisten ţei sociale nr. 292/201 i, cu 

modificările .5i completăriie uiterioare, pentru realizarea obiectiveior 
operaţionaie prevzute în Strategia dc clezvoitare a serviciiior sociaLe din 

cipiu1 1eeuci 201 9--2024. 
Diecţia cie Asistenţă  Socială  Teauci îi propune ac]iziţionarea de serviczi 

sociae de : 
i. Centru .de  pn.ire în regini de ugenţă  pentru vctimee voe ţe 

donoe, aâidcod CFV 8531 i 00-2 respectiv codui din Noenc1atcrt 
serviciiior :so:eiaie H.G. rir.867i20 15) 89OCR-VD- 

Forma 	oigaiiizare:: cu personalitatejuridic:ă 	. 

• 	Beneficiari: 2 p:ereoane victirne aie vioien ţei :domestice, cu 
domiciiiui/reedinţa în rnunicpiu1 Tecuci. 

:Standard ininim de co:st: conforrn H.G. rir.978/2015 
Valoare estimat: - minim 16.570 iei i benefciar = 1637:0 iei/an 

- maxirn 16.570 iei x 2 benefi.cîari = 33140 1eiian 

2. Ceitre 	aI-e de igre i 	en 	nru pere 
av&nd eod :CPV 8-'53 1 1 i)0-3, respectiv co1ui din Ncmericiatorui servieiicr 
sociale 	n..867/2O5) 8730 CR-V-4.  

orma e rgizare: cu perscniitate juridic ă  
Ben:ciari: 2 persoane varsice, cu domiciiiuikeedin ţa îri 

rnuriieipi.uiTecuci. 
Sta:ndaid niin d:e cos.t: conforrn H.G. i978/2O15 
Vvaleare etimată.: - rninin 23 7841ei :X 1 benefioiar 23 784 iei/n 

rriaxii: 2,3 784 iei x 2 beneficiar =47 58 ei/an 

3.. Cene rezdenae peniiu peroe adulle diza ţi av&d cod 
CPV 8:5.3 i. l2O-4 respeciv codui din Ncmenei:atoru1 serviciilor sociaie 

/2S 890 

•F&rjia de ganiz e: eu personaiitte jridică  
niai: 2 per:soane persoanc adulte cu dizaii1it ăţi cu 

ii1/reedii ţa în riuicipiu1 Tecuci 
Sandard niiairn,e eost: coi 	HG.. nr.97815 
aiarc , imat: - 	38.75 Ici X i :beriefieiar = 33275 ieian 

maxirn 3375 iei X 2 bn,eeiari 67 655 1ia 



D. Promramul de subven ţionare a :asocia ţii1or, funda ţiior şi cteIor 
recunoscute de I•ee, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rornâne cu personalitate juridic ă, care 
înflinţează  şi adininistrează  unităţi d.e asisteriţă  soci•ală , Cu .cornpletările 
niterioare: 

CAPITOLUL 

Piaficarea acivt ă iior de inforivare a pubicu1ui eu.privi:re la 
riiii.e soia1e existee la .uîvel ocal în frniate cu preveeriie art. 
diu HF etârâ -r,,ea uv;e:r1u.i nr. 79712017 

I. 	Acua3izare:a informa ţii1or care se pubiieă  pc paina de internet a 
irnăriei Municipiu1i Tecnci ia sec ţiunea destinat ă  Direcţiei de Asistenţă  

Sociaiă  i se afişează  la sediul Direcţiei de Asisteriţă  Sociaiă : 
a) Stratgia de dezvoltare a serviciilor socia1e - e pub1ic ă  pe pagina de 

internet a .Primării Mbnïcipïàlui Tecuci ia secţi.uie:a destinată  Direcţii de 
Aister ţă  Sociaiă, se actua1iz:ează  piin hctărâre a i}1iuiui local şi se pub]ică  
pe pg.a le internet 

Planul annal de 	ine privirid 	,iei 	sociile adrinistrate şi 
finanjee din bgtui c niiiuiui ioe1 - se r ă  piin, hotărâre a 

niii,uii i:oeai ae piică  :pe p.ina de întemmt a 
Municpiu1ui Tecuci ia sec ţi:unea d iată Direc ţiei de Ăisistenţă  
Socia ă  şi se aiează  la sediul DAS. Se ,actua1izează  ori e câte ori 
:este nevoie; 

c) Ăictivitatea proprie şi servieii]e ate ïn propriie admi.:sare 
.iarefnodei.e de eereri, prograiî1 instit4ei 3 	n 	de [ibi1ite, 

informaiie priind costiriie ricîior so,ciale acordât,,e, ,,,p- ,ent, ,ru fîecare serviciu 
irnizat etc.. - sut puiieate pe pagina de .intet a riei Minicipiului 

Tec-aci ia sectiunca destina,tă  Diireciei de Asisi ţă  Sia1ă  şi aişate Ia sediul 
DS. 8e :actuiizea ă  de câte ori par mo.diticări.. 

d 	ornaţii :privindserviciiie sociiaie di oriiie .ia niveial uriităţii 
aniaiv-eitoriaie., acordate & rnizori pubM ori priva ţi - Lista 
irriizorir e servicii sociaie piici şi privaţi e .afiişă  ia sediui DAS şi 
atută i de âte este n.evoie: 

.iista furnizoriior de servicii,sociaie din comunftate şi di.n juàeţ  şi a 
serviciiior sciiaie acordate ide acmtia se actu aiî eaz ă  periodic; 

sericule soci-1e care unc ţioriează  în zadn, i DirectieÀ de 	isien ă  
se ,actuaiizcază  anuai; 

g si1uaţii gtatistice care privese serviciiie ociaie ognizate şi aeordate 
ia 	euI urieip:iu1uî se ac1ua ez ă mutal- 



1i) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au 
organizate compartirnente deconcentrate la nivelul unit ăţii 
adrninistrativ-teritoriaie - se actuai.izeaz ă  ceI puţin trirnestrial; 

2. Activităţi de inforrnare a publicului, alteie decât activitatea de 
in,forinare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociaie, 
respectiv pe perioada reaiiz ării evaiuării iniţiaie, a ancheteior sociaie .sau a 
activităţii de consiliere în cadrui centrelor de zi; 

-Informare privind 1egis:ia ţia în .domeniu 
-Informare privind s.erviciiie social;e existente î.n rnunicipiul T.ecuci 

adaptate nevoi]Or fiecărei persoane. 

3. Carnpanii .de  informare şi sensibilizare a .crnunit ăţii, organizate de 
Direcţia .de Asi,stenţă  Sociaiă  Tecuci sau în coiâborare cu aite institutii: 

•  - prin Cornpartimentui rnonitorizare si intervent.i.e in situatie de urgenta-
educaţie parentală  adresată  persoanelor care .au în,grij ă  copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă  în străinătate; 

- Prin Centrie de zi peiitru pers.oane vr:stiiice - S ărbătorirea 
evenirnentelor importante: i martie., 8 inartie, i octornhrie (Ziva interna ţională  
a persoanei:or  v.ârstni:ce), Sflnteie S ărbăto.ri d:e Pati si de Crăcîun;, partieiparea 
la diferite evenirnente, â1te î:ntâiniri cudîverse pri.iej;uri: :s ărbători iaic.e sau 
reiigioase. 

4. Organizarea de întâlniri cu oiganizaţiide voiuitariat, .as.oc.iaţii ale 
persoaneior benefIciare etc. 

Direcţia de Asistenţă  Socială  va organiza o serie .:de înt ălniri cu 
reprezentanti ai beneficiariior de servicii sociaie cu s:c.opul colabor ării în 
vederea îrnhunătăţirii caiităţii serviciiior sociaie ,oierite. Totodat ă, se va reaiiza o 
reţea on-,iine (gr:up e-maii)pentr. o cornunicare .r.ai facil ă . • 6. Activîtăţi de infornare şi cons.ilierc eaiizat.e de saiar.iatii directîe.i :, .cim 

ar fI: •conştientizăre .şi sensibilizare a biioui privind riscui de 
exciuziune socială, respectarea drepturitor sociaie şi promovarea 
măsuriiorde asi:sten ţă  sociaiă, rnedie.re sociaiă  etc.; 

- icientifIcarea în cadri cornunită .ţii .a persoanei.or şi a grupuriIor 
vulnerabiie din punet de vedere rnedieai, sociai sau âi s ărăciei, respectiv a 
factoriior de risc pentru s ăr ătatea aeestora şi .eva1uarea, det.erminarca nevoiior 
de servicii sociale ;sau desăn,ătate aie :aeestora; 

furnizarea de servicii de profiaxie prirnar ă  şi secund.ară  către mernhrii 
cornunitătii, în special către persoaneie apai ţiiiând :gpurilor vulnerabîie din 
punct de vedere medicai sau social. 

- desurarea :de prograrne si. acţiuni desiiate reducerii riscul,ui cle 
exciuziune sociaiă, protej ării si promovării sănătă :ţii, acces ia servicii sociale sï 
d.e sănătate; 



- efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere social ă, medicaiă  si 
psihologică  a persoanei af.ate în risc de marginaiizare datorat ă  stării de sănătate, 
vârstei condi ţiilor de locuit sau situa ţiei materiale. 

6.. Mesaje de interes public trausmise prin media: 
- irforrnare privind campaia :de distrihuire a alinentelor prin Programu•i 

Operaţionai Ajutorarea Persoaneh.r i3ezavantaj ate (POAD); 
- nforrare privind ajutoarele pentru înc ăizirea iocuinţci; 
- i1ormare privi.n•d dis ribuirea,stinulentiui eduaona1; 
- infornare privin:d mortorizarea .copiiior cu p ărinţi piecaţi .ia murcă  î.n 

străinătate orice modiicare :igisiativ ă  de interes public. 



CAPITOLUL III 

Pro2ramu1 de formare şi indrumare metodolo2ic ă  a personalului care  
lucrează  în domeniul servicitilor sociale  

Propuneri de activit ăţi de formare profesională  continuă  în vederea 
creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

cursuri de perfectionare: 
Nr.
persoane 

•Buget estimat 1 
Personalul 
speCia1itate 

de 15 15.000 lei 

41) b) cursuri de ealificare: 
Nr. de persoane 	Buget estimat 

•c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1 personalul dîn centre (Centrul de zi pentru Persoane V ă'rstnice, Cantina 

de ,ajutor social Tecuci) conform cerin ţelor standardelor de enlitate, prin aparatul 
propriu; 

c.2. asistenti 
Nr. de persoane Buget estimat 
60 18.000 

c) •organizarea de intffiniri de tip peer review, inclusiv prin structurile 
asociative ale mnîcpiî1or , oraşelor, ,comunelor, prin asociaţii 
profesionale, prin awciaţii de dezvoltare intercomunitar ă  etc.: 

Teme de interes Nr.,depersoane 
, 
Buget estimat 

Propuneri legislative 
privind asistenta socială  

3 5.000 lei 

Directer erecutiv, 


