
 
COMUNA 	MĂRĂC INEN I 	 	

	
                                 Str. Centrală nr. 96, Sat Căpăţâneşti, Com. Mărăcineni,                 ISO		9001				ISO	14001            	

Jud. Buzău, România - 127326, 

Tel. 0238-556547, Fax 0238-556788, primariamaracineni@yahoo.com 

 Nr. 1421/12.02.2021 
 
 
 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul Consiliului Local 

al comunei Maracineni pentru anul 2021 

 

 
 
           Având în vedere:  

      1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 206 / 2014, respectiv următoarele direcţii de acţiune, obiective si 

misiuni specifice:  

     a) Dezvoltarea intervenţiei de natură preventivă în domeniul protecției copilului. 

      b) Asigurarea bunăstării copilului în propria sa familie :  

• Profesionalizarea personalului care lucrează în serviciile publice de asistenţă socială  

• Asigurarea formării continue a acestora pentru a putea oferi servicii adaptate nevoilor 

beneficiarilor  

• Asigurarea coordonării metodologice a activității SPAS-uri lor de către DGASPC  

      c) Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi asigurarea condiţiilor pentru 

îmbătrânire activă şi viaţă demnă.  

• Implicarea autorităţilor publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul 

de servicii şi beneficii sociale;  

• Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală, medicul de familie, cu scopul 

de a îmbunătăţi accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate.  

• Organizarea de programe şi actiuni pentru implicarea persoanelor vârstnice în viaţa socială, 

culturală şi civică ale comunităţii;  



• Organizarea de campanii locale de informare și mediatizare privind consecinţele îmbătrânirii 

pentru sensibilizarea publicului larg şi pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate şi 

familie;  

      d) Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem sustenabil de servicii sociale adresate 

persoanelor vârstnice dependente. 

• Dezvoltarea reţetei serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente 

sau semidependente, pentru persoanele care necesită îngrijire medicală specială, pentru persoanele cu 

boli incurabile;  

• Dezvoltarea la nivel comunitar a unor servicii de tipul : centre de zi, cluburi, locuinţe protejate, 

centre de tip respiro, servicii de asigurare a igienei locuinței, servicii tip masa pe roţi, servicii de 

monitorizare de la distanţă a stării de sănătate, etc  

      e) Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate 

resursele comunității - mediul fizic, transport, informare și comunicare.  

      f ) Asigurarea participării persoanelor cu dizabilități la viața publică și politică . 

      2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale ;  

      3. Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului 

- cadrul al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean/ Consiliului Local/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti ;  

 4. Strategia Națională privind Incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020 și Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea nr. 

383/2015; 

5. Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014-2020; 

6.Strategia Națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-

2020 și Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

655/14.09.2016; 

7.Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și planul 

operațional pentru perioada 2018 –2021 pentru implementarea strategiei, aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018; 

      4. Procesul-verbal nr.1816/24.02.2021 încheiat ca urmare a consultării publice, privind 

elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată în mediul on-line – prin 

publicarea pe pagina proprie de internet a documentului. 



Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Local al primăriei Mărăcineni, județul Buzău, cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale –Capitolul I; 

2.Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente –

Capitolul II; 

3.Programul de formare si îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 

serviciilor sociale–Capitolul III. 

      Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii şi valori:  

      a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor 

vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii 

de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;  

      b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura 

integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;  

      c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile 

prevăzute de lege;  

      d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 

liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi 

protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;  

      e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei 

particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii 

de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare 

socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de 

susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;  

      f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi 

private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii 

comunităţii stabilesc obiectivele comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru 

asigurarea unor condiţii de viaţă decente pentru persoanele vulnerabile;  

      g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi 

implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport 

social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin 

activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;  

      h) transparenţă, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei 

publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la 

procesul de luare a deciziilor;  



      i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de 

protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 

categorie socială, opinie, sex, ori orientare sexuală, apartenenţă politică, dizabilităţi, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;  

      j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor 

programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul 

proiectat;  

      k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun 

raport cost-beneficiu;  

      1) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a 

face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că acesta nu ameninţă drepturile 

sau interesele legitime ale celorlalţi;  

      m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 

ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterea calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 

nucleului familial;  

      n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi 

nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;  

      o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiari, pentru 

facilitarea accesului si menţinerea persoanei cât mai mult posibil in propriul mediu viaţă;  

      p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului 

potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, 

serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de 

măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc;  

      q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi 

trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament 

egal pe piaţa serviciilor sociale;  

      r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, au acces în 

mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie 

socială;  

      s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la 

păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia 

de dificultate în care se află;  

      t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun resurse socio-economice similare, pentru 

aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  



      u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială se adresează celor mai vulnerabile 

categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;  

      v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

      r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, au acces în 

mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie 

socială;  

      s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la 

păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia 

de dificultate în care se află;  

      t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun resurse socio-economice similare, 

pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  

      u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială se adresează celor mai vulnerabile 

categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;  

      v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.  

 

      Cap. I  Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale  

      A. Serviciile sociale existente la nivel local.  

   La momentul întocmirii prezentului document, nu există niciun serviciu social la nivelul comunei 

Mărăcineni. 

B.  Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate. 

            Vor fi continuate activitățile de diagnoză socială – identificarea riscurilor, evaluarea/reevaluarea 

nevoilor și a resurselor și proiectarea intervențiilor sociale, prin acțiuni specifice, precum : 

      - Actualizarea datelor obținute în anul 2020. În acest sens, prioritară va fi încheierea de 

parteneriate cu instituții de la nivel local sau județean în vederea furnizării informațiilor relevante;  

      - Analizarea datelor colectate și prioritizarea indivizilor, grupurilor sau familiilor cu risc social 

crescut ;  

      - Creșterea numărului de evaluări sociale în comunitate întocmirea Planurilor de Intervenție 

pentru persoanele aflate în dificultate ;  

      - Actualizarea permantentă a bazei de date la nivelul comunei Mărăcineni care să cuprindă datele 

de identificare ale persoanelor defavorizate și a celor aflate în risc ;  



      - Identificarea soluțiilor optime de rezolvare a situațiilor de vulnerabilitate sau de dificultate fie 

prin înființarea de servicii sociale proprii, subcontractarea lor sau identificarea pe raza județului Buzău 

a instituțiilor capabile să preia cazurile.  

 Cu referire deosebită la domeniul violenței domestice, vor fi realizate următoarele acțiuni : 

   1) stabilirea unui calendar anual de informare a populației prin  medicul de familie, școală, 

biserică, asupra problematicii violenței domestice ; 

   2) identificarea și evaluarea riscurilor în familie ; 

   3) înființarea unui serviciu social de tipul Centru de informare şi sensibilizare a populaţiei. 

      C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza 

prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011. 

      Pentru anul 2021 nu sunt prevăzute astfel de activități.  

      D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în 

baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările 

ulterioare.  

       Pentru anul 2021 nu sunt prevăzute astfel de activități. 

      Cap. II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local . 

 Urmare a obținerii unor date concrete referitoare la numărul potențialilor beneficiari, a 

categoriilor de vârstă sau a problematicilor sociale, pentru anul 2021 se propune cu prioritate, instruirea 

în problematica specifică a persoanei cu handicap a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali 

profesionişti. 

De asemenea, vor fi întreprinse măsuri cu caracter preventiv – sesiuni de informare, consiliere, 

evaluare – pentru toate celelalte categorii de persoane vulnerabile pentru care a fost identificată această 

nevoie. 

 Cu referire deosebită la domeniul violenței domestice, vor fi realizate următoarele acțiuni : 

   1) stabilirea unui calendar anual de informare a populației prin  medicul de familie, școală, 

biserică, asupra problematicii violenței domestice ; 

   2) identificarea și evaluarea riscurilor în familie ; 

      Alte măsuri de informare a publicului : 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează 

la sediul serviciului public de asistenţă socială:  

      a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  



      b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

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 va actualiza lunar;  

      d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul comunei Mărăcineni, acordate de 

furnizori publici ori privaţi:  

     (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate 

de aceştia – se va actualiza lunar;  

     (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Compartimentului de Asisntență 

Socială : nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate 

în anul anterior etc. – se va actuliza anual;  

     (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului – 

se vor actualiza anual;  

      e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul comunei Mărăcineni - se vor actualiza trimestrial;  

     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 sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi – se vor organiza 2 activități – 

luna mai 2021 și luna noiembrie 2021 ;  

     3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Compartimentului de 

Asistență Socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.- se va organiza o campanie 

în cursul lunii noiembrie 2021 ;  

     4. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, 

asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. – se vor organiza 2 întâlniri – luna mai 2021 si luna noiembrie 

2021.  

 

    Cap. 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.:  

     1) instruirea voluntarilor.  



În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială 

cu privire la:  

     a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;  

     b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;  

     c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.  

     Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta 

activează.  

     Pentru aceasta activitate se estimează un buget pentru anul 2021 de 200 lei.  

     2) continuare contractului de colaborare cu asistentul social profesionist, în vederea respectării 

prevederilor art. 3 alin. (5) şi art. 17 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu 

modificările ulterioare ”Instituţiile şi organismele publice sau private, abilitate prin lege să desfăşoare 

activităţi de asistenţă socială, au obligaţia de a asigura realizarea activităţilor specifice asistentului 

social [prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol] de către asistenţi sociali sau sub îndrumarea directă 

a acestora. În domeniul asistenţei sociale sunt implicaţi atât asistenţi sociali ca personal de specialitate, 

cât şi alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a căror activitate este coordonată de către 

asistenţii sociali.” 

      Pentru aceasta activitate se estimează un buget pentru anul 2021 de 6000 lei. 

 

 

            Primar,                                                                                                                   Inspector, 

   Constantin Dumitru                                                                                                Ghiță Dennis Olguța 


