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ROMÂNIA                                                                                                                          Anexă 2 la Hotărârea Consiliului Local 
JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                       nr.21/25.02.2020 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Ceica 
 

PLAN ANUAL DE AC ŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 
AL COMPARTIMENTULUI DE  ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ CEICA 

OBIECTIVE, DIREC ŢII DE AC ŢIUNE, ACŢIUNI  PROPUSE 
PENTRU ANUL 2020 

 
 

Nr. 
Strategia de 
dezvoltare a 

serviciilor sociale 
petru perioada 

2017-2021 
Obiective 

Operaţionale 

 
Direcţia de acţiune, 

Cadrul legal 

 
Acţiune anuală 

 
Indicatori 2020 

 
Responsabil 

 

 
Termen 

1  
 
 
 

Dezvoltarea de 
servicii ce vizează 

prevenirea şi 
combaterea 

sărăciei şi riscului 
de  excluziune 
socială pentru 

persoane şi familii 
fără venituri/cu 
venituri reduse 

 
 
 
 
1.1.Apicarea prevederile legale 
privind: 
-venitul minim garantat 
-alocaţia pentru susţinerea familiei 
-ajutoare de urgenţă 
-alte ajutoare 

Asigurarea operativă a accesului 
grupurilor vulnerabile la prestaţiile 
sociale reglementate de Legea 
nr.416/2001 privind venitul minnim 
garantat cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legea 
nr.277/2010 privind alocaţia de 
susţinnere a familiei, republicată 
-preluare cereri VMG 
-preluare cereri ASF 
 

Ajutor social: 
-minim 20 cazuri; 
-minim 50 anchete 
sociale; 
-Alocaţia pentru 
susţinerea familiei: 
-minim 20 cazuri; 
-minim 50 anchete 
sociale.  

 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-

Compartiment beneficii 
sociale 

 
 

31.12.2020 

-Întocmirea referatelor în vederea 
emiterii dispoziţiilor Primarului 

Ajutor social: 
-minim 20 referate 
şi dispoziţii 

Alocaţia pentru 
susţinerea familiei: 
-minim20 referate 

şi disoziţii 
 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-

Compartiment beneficii 
sociale 

31.12.2020 
 

-Verificarea periodică a îndeplinirii 
condiţiilor legale 

Gestionarea 
programe baze date, 
eliminare erori 
lunar 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 
 

31.12.2020 
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  1.2.Informarea şi 
consiliereasolicitanţilor asupra 
drepturilor şi obligaţiilor acestora, 
asupra tuturor serviciilor şi 
prestaţiilor disponibile pe plan local 
şi facilitarea accesului la acestea 
 

-Asigurarea operativă a accesului la 
ajutorul  de căldura conf.OUG 
70/2010 cu modificările şi 
completările ulterioare 
-primirea cererilor –declaraţii  pe 
propria răspudere de la solicitanţi 

-minim 15 cereri 
pt.lemne 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

31.12.2020 

-Verificarea reclamaţiilor, petiţiilor, 
anchete sociale la stabilire drept 

-minim.5 cazuri/an 
-minim 15 anchete 
sociale/an 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

31.12.2020 

1.3.Consilierea şi informarea 
persoanelor în situaţii de risc social  

-Diseminarea informaţiei asupra 
drepturilor şi obligaţiilor, asupra 
serviciilor şi prestaţiilor disponibile 
pe plan local  
-Consilierea şi informarea 
solicitanţilor asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra 
serviciilor şi prestaţiilor disponibile 
pe plan local 
-Descurajarea culturii dependenţei 
faţa de ajutoarele sociale şi 
încurajarea unei cultura a 
responsabilităţii individuale 

-minim 50 cazuri 
 
 
 
-minim 100 
solicitări 
-minim1200 
anchete sociale/an 
 
 
-minim 10 cazuti/an 

 
 
 
 
Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
 
 
 
31.12.2020 

1.4.Consultanta de specialitate  în 
domeniul asistenţei sociale 

-Colaborare cu alte instituţii 
responsabile pentru a facilita accesul 
persoanelor la drepturi 

-minim 10 cazuri/an Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

31.12.2020 

 Protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Aplicarea prevederilor legale 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 
2.1.Asigurarea accesului operativ la 
dreptul prevăzut de Legea 
nr.166/2012 privind aprobarea OUG 
nr.124/2011, care reglementează 
acordarea de  beneficii de asistenţa 
socială privind indemizaţie/stiulent 
innserţie pt.creştere copil până la 
vârsta de 2 ani, respectiv 3-7 ai 
pt.copliul cu handicap 
 

-Informare şi consiliere pentru 
solicitanţi 
-primirea dosarelor 
-Înaintarea dosaarelor către AJPIS 
Bihor 

-minim 10 
solicitanti/an 
 
-lunar 

 
 
Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
 
31.12.2020 
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2.2.Asigurarea accesului la 
drepturile prevăzute de Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat  

-Informare şi consiliere privind ASC 
-Primirea dosarelor 
 
-Înaintare dosarelor la AJPIS Bihor 

-minim 10 
solicitanţi/an 
 
-lunar 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

31.12.2020 

2.3.Asigurare accesului familiilor la 
Programe Naţionale pentru copii şi 
tineri 

-Primire cereri pentru acordarea de 
sprijin financiar elevilor care 
beneficiază de protecţie socială 

o „Bani de Liceu”în vederea 
stimulării achiziţionării de 
calculatoare 

o Burse sociale elevi/studenti 

-minim 5 cereri 
-minim 5 anchete 
sociale 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

2.4.Monitorizarea periodică a 
cazurilor de copii cu părinţi plecaţi 
la muncă în străinătate 
conf.HG.691/2015 

-Slicitarea listelor cu copii de la Şcoli 
Gimnaziale CEICA 
-Monitorizare periodică a cazurilor, 
conf.legislaţiei în vigoare; 
-Transmiterea situaţiilor 
centralizatoare către DGSPC Bihor 

-min.2 liste 
 
-min.20 cazuri 
 
-min.4 raportari/an 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

2.5.Respectarea interesului superior 
al copilului  
L.272/2004 republicată 

-Monitorizarea relaţiilor copiilor cu 
părinţi nerezidenţi, consiliere şi 
informare; 
-Identificarea copiilor în situaţie de 
risc, cu părinţi rezidenţi, consiliere şi 
informare 
-Monitorizare trimestrială a măsurii 
de protecţie specială a minorilor 

-min 3 cazuri/an 
 
 
-minim 10 cazuri/an 
 
-min.2 cazuri/an 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

2.6.Consilierea şi informarea 
familiilor cu copii în întreţinere 

-Diseminarea informaţiei cu privire 
la drepturile şi obligaţiile famiilor, 
asupra serviciilor şi prestaţiilor 
sociale disponibile pe plan local şi 
orientarea lor către instituţiile 
abilitate 
-Consilierea şi informarea 
solicitanţilor asupra drepturilor şi 
obligaţiilor acestora, asupra 
serviciilor şi prestaţiilor disponibile 
pe plan local 
 
 
 
 
 
 
 

-minim 20 cazuri 
 
 
 
 
-minim 50 solicitări 
consiliere/informare 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 
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 Prevenirea 
separării 
copilului de 
părin ţi 

3.1.Prevenirea separarării copilului 
de familia sa 

-Evaluarea situaţiilor care impun 
acordarea de servicii/prestaţii sociale, 
întocmire plan de servicii, pe care îl 
înaintează primarului spre aprobare, 
prin dispoziţie 
-Identifică şi evaluează situaţiile care 
impun acordarea de servicii/beneficii 
sociale pentru prevenirea separării 
copilului de familia sa 
-Întocmirea referatelor în vederea 
emiterii dispoziţiilor Primarului 

-minim 8 cazuri 
 
 
 
 
-minim 8 planuri de 
servicii 
 
 
-minim 8 referate şi 
dispoziţii 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

3.2.Monitorizarea situaţiei copiilor 
aflaţi în situaţie de risc social 

-Vizite la domiciliul familiilor cu 
copii în îtreţinere, aflaţi în situaţie de 
risc social 

-min.50 cazuri 
 
 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

 Protecţia şi 
promovara 
drepturilor 
victimelor 
violenţei în 
familie 

4.1.Informare, educare şi 
sensibilizare privind promovarea şi 
respectarea drepturilor victimelor 
violenţei în familie 

-Campanii e informare, derulate în 
parteneriat 

-minim 2 
campanie/an 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 
Compartiment de 
informare şi consiliere 

 
31.12.2020 

 Menţinerea 
rolului SPAS de 
autoritate 
tutelare la ivel 
local 

5.1.Sprijin în vederea instituirii 
curatelei/tutelei  
 
 
 
 
 
5.2.Sprijin părinţi în situaţie de 
divorţ/stabilire pensie de întreţinere, 
program vizitare minori 
 
5.3.Sprijin solicitanţi care au 
săvărşit fapte penale, condamnaţilor 
care solicită întrerupere executare 
pedeapsa, persoanelor cu cazier 
judiciar în vederea reabilitării 

-Anchete sociale solicitate de 
judecătorie sau notarului public, în 
vederea instituirii curatelei/tutelei 
pentru minori şi persoane lipsite de 
discernământ sau care datorită 
problemelor de sănătate nu se pot 
reprezenta singure 
-Anchete psihosociale pentru 
divorţ/stabilire pensie întreţinere 
copille,  
 
-Anchete sociale minori care au 
săvârşit fapte penale, condamnaţilor 
care solicită întrerupere executare 
pedeapsa, persoanelor cu cazier 
judiciar în vederea reabilitării 
 
 
 
 
 
 

-minim 5 anchete 
tutala/curatele 
 
 
 
 
 
 
-minim 10 anchete 
 
 
-minim 5 anchete 

 
 
Compartiment autoritate 
tutelara 
 

 
 
31.12.2020 
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 Îmbunătăţirea 
reţelei de servicii 
sociale destinate 
persoanelor cu 
dizabilit ăţi pentru 
prevenirea 
istitu ţionalizării 
prin acordarea de 
sprijin/suport 
familiilor care au 
în component 
persoane cu 
dizabilit ăţi 

6.1.Consolidarea retelei de asistenti 
personali, pentru acordarea îngrijilor 
la domiciliu a persoanelor cu 
handicap grav, inclusiv bolnave în 
stadii terminale 

-Asigurarea salariilor pentru asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav 
-verificarea la domiciliul persoanei 
cu handicap grav a activităţii 
asistentului personal 
-Instruirea/reinstruirea asistenţilor 
personali ai persoaneor  cu handicap 
grav 

-minim 7 salariati 
în  plata 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

  6.2.Asigurarea operativă a accesului 
la beneficiile reglementate de Legea 
nr.448/2006 a persoanelor cu 
handicap grav, republicată 

-Asigurarea plăţii idemizaţiilor 
pentru persoanele cu handicap grav 
-verificarea persoanelor cu handicap 
grav care beneficiază de indemnizaţia 
lunară de însoţitor 

-minim 20 
indemnizaţii în 
plată 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

-Efectuare anchete sociale pentru 
evaluarea/reevaluarea în vederea 
încadrării într-un grad de  handicap 

-minim 75 anchete 
sociale 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

 Suport acordat 
serviciilor 
rezidenţiale 
destinate 
persoanelor 
vârstnice 

7.1.Sprijinirea admiterii personelor 
vârstnice în servicii rezidenţiale  
publice/private 

-Anchete sociale în vederea admiterii 
persoanelor vârstnice în/din instituţii 
specializate 

-minim 20 anchete 
sociale 

Serviciul beneficii şi 
servicii sociale-
Compartiment beneficii 
sociale 

 
31.12.2020 

 Creşterea 
impicării 
comunităţii 
sociale şi a 
societăţii civile în 
procesul de 
furnizare, 
diversificare şi 
dezvoltare a 
serviciilor sociale 

8.1.Comunicare şi cooperare între 
furnizorii publici/private de servicii 
sociale 

-Consultanţa de specialitate în 
domeniul asistenţei sociale; 
-Colaborare cu alte instituţii 
responsabile pentru a facilita accesul 
persoanelor la beneficii/servicii 
 
-Promovarea unei protecţii sociale 
active şi încurajarea unei culturi a 
responsabilităţii individuale 
 
-Înregistrarea actelor adresate SPAS 
CEICA 

-minim 20 cazuri/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Înregistrare 
operativă în sistem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment relaţii cu 
publicul 

 
31.12.2020 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                            CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                                                                      Secretar General al comunei 
BUHAȘ  MIHAI                             DOREL OCTAVIAN GOLDEA 



6 
 

 
 
 
 
 


