ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
DIN
Privind: aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe
termen mediu, pentru perioada 2019-2024

Initiator: Hurdubae Catalin-Constantin, Primarul municipiului Tecuci, judetulpala ţ,
i.
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare:,6C97c5
din

,R.,40/y

Consiliul Local al mun. Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinar ă in data
de
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr.
din 020, ((, ,2401‘
A,vand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Juridic, inregistrat sub
nr.
din 0249,
Avand in vedere referatul intocmit de Directorul executiv al Directiei de Asistenta Sociala
Tecuci inregistrat sub nr. 90337/13.11.1018;
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1,3,5;
Avand in vedere art. 112, alin. (3), lit "a" din Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avănd in vedere art. 3, alin. (2), lit. "a" din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru a
probarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta
sociala si a structurii orientative de personal,
Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (6), lit. "a", pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001
privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu,
pentru perioada 2019-2024, conform Anexei nr. 1 parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci si a
Directiei de Asistenta Sociala Tecuci.
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT
mun. Tecuci.

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar,
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JUDETUL GALATI
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DIN

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind: aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale,
pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024

In conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit "a" din Legea 292/2011 a
asistentei sociale, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor
sociale, autoritatile administratiei publice locale au atributia elaborarii Strategiei
locale de dezvoltare a serviciilor sociale .
Potrivit art. 3, alin. (2), lit. "a" din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru a
probarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, una din atributiile Directiei in
domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale este de a elabora, in
concordanta cu strategiile nationale si judetene, precum si cu nevoile locale
identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale.
Avand in vedere cele de mai sus supun spre dezbaterea si aprobarea
Consiliului Local proiectul de hotarare privind Strategia locala de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024, in forma initiata.

PRIMAR,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe
termen mediu, pentru perioada 2019-2024

In conformitate cu prevederile art. 112, alin. (3), lit "a" din Legea 292/2011 a
asistentei sociale, in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor
sociale, autoritatile administratiei publice locale au atributia elaborarii Strategiei
locale de dezvoltare a serviciilor sociale .
Potrivit art. 3, alin. (2), lit. "a" din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru a
probarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal, una din atributiile Directiei in
domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale este de a elabora, in
concordanta cu strategiile nationale si judetene, precum si cu nevoile locale
identificate, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale.
In acest sens propunem spre aprobare in sedinta Consiliului Local, Strategia
locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024.
Fata de cele de mai sus consideram ca sunt intrunite conditiile legale, fapt
pentru care inaintam spre dezbatere si aprobare Strategia locala de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024.

Serviciul Juridic,

ROMÂNIA
JIJDEŢUL GALAŢI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TECUCI

STRATEGIA LOCALA
DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE
2019-2024

CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALA A MUNICIPIULUI TECUCI
a. Caracteristici teritoriale ale municipiului Tecuci
Municipiul Tecuci este situat în partea de sud-est a României,în jude ţul Galaţi, care este parte
a regiunii de dezvoltare Sud-Est.
Din punct de vedere geografic, municipiul se aQ ă în Podiu1 Moldovei, este amplasat la
conQuenţa râului Bârlad cu pârâul Tecuci si foarte aproape de Valea Siretului (10 km).
Municipiul Tecuci are o îndelungat ă tradiţie administrativă,acesta fiind in perioada
interbelica,resedinta jude ţului cu ace1ai nume.
Din punct de vedere teritorial, municipiul Tecuci face parte din categoria orae1or mici si
mijlocii din România, cu o popula ţie mai mică de 50.000 de locuitori si este încadrat, conform
Planului de Amenajare a Teritoriului Na ţional— secţiunea a IV-A, în categoria localit ăţilor urbane de
rangul 11 - municipiu de importanţă interjudeţeană. Tecuciul este cel de-al doilea centru urban ca
mărime si importanţă din judeţul Galaţi, după municipiul Galaţi, care este si reedinţa acestuia.
b. Nivelul de dezvoltare economica si culturala a municipiului Tecuci
La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane juridice
plătitoare de taxe si impozite locale, dintre care peste 1.200 sunt societ ăţi comerciale active, în timp
ce restul sunt persoane Qzice autorizate, întreprinderi individuale, etc. Cele mai multe dintre acestea
sunt active în sfera serviciilor, domeniu în care ini ţiativa antreprenorial ă s-a dezvoltat cel mai mult în
perioada post-decembrist ă.
Activitatea economic ă care are cea mai important ă contribuţie la economia local ă este
comerţul, care continu ă tradiţia îndelungată de târg a municipiului Tecuci si reunete 53% din
numărul de Qrme, 61 % din cifra de afaceri si 42% din numărul de salariaţi din mediul privat. Aceasta
este urmată, la o distanţă apreciabilă, de sectorul industriei prelucr ătoare si al construcţiilor, Qecare
cu circa 10% din numărul total de Qrme, 12-14% din cifra de afaceri si 16-17% din personal.
Celelalte activit ăţi, inclusiv agricultura, au o contribu ţie marginală la economia locală. Se observă
mai ales ales ponderea foarte sc ăzută a sectoarelor cu valoare ad ăugată ridicată, care ofer ă si salarii
ridicate, precum informaţii si comunicaţii, intermedieri Qnanciare si asigurări, activităţi stiintifice,
tehnice si profesionale, etc.
Din totalul Qrmelor din localitate, doar 2 sunt mari (peste 250 de salaria ţi), 10 sunt mijlocii
(50-249 de salariaţi), 88 sunt mici (10-49 salariaţi), iar restul de aproape 1.000 sunt
microîntreprinderi (0-9 salaria ţi).
Activitatea cultural ă
Activitatea cultural ă are o tradiţie îndelungat ă la nivelul municipiului Tecuci.
In prezent, principalele institu ţii culturale de la nivelul municipiului Tecuci sunt:
- Biblioteca Municipal ă tefan Petică - cu un fond de carte de aproxhnativ 135.000 de
volume, număr aQat în cretere pe fondul noilor achizi ţii si al donaţiilor. Aceasta organizeaz ă diferite
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activităţi informative, culturale, educa ţionale si de găzduire de evenimente, al c ăror număr ajunge la
circa 50 anual.
-Casa de Cultură - organizează anual un număr mare de evenimente (peste 100), de tipul
festivalurilor si concursurilor, lans ărilor de carte, expozi ţiilor, care atrag circa 15.000 de participan ţi
anual, în baza parteneriatelor culturale încheiate cu liceele, gr ădiniţele si şcolile din municipiu, cu
Muzeul Mixt, cu Centrul Cultural Jude ţean, cu Clubul Copiilor, cu asociaţii.
-Muzeul de Istorie Teodor Cincu - cu colecţii de arheologie, art ă plastic ă si arheologie; muzeul
dispune de un patrimoniu cultural de peste 55 .000 de piese si găzduiete expoziţii de pictură,
sculptură, etnografie, dar si manifestări cu caracter omagial-comemorativ, cultural educative.

c. Indicatori demografici ai municipiului Tecuci
Populaţia municipiului Tecuci a crescut continuu în ultimul secol, pe fondul sporului natural
pozitiv si a atragerii de populaţie, cu prec ădere din mediul rural, pân ă la un maxim istoric de 46.825
După 1992 trendul s-a inversat si populaţia orau1ui a sc ăzut
de locuitori, la recens ământul din 1992.
tot mai accentuat, pe fondul sc ăderii natalităţii, dar mai ales a migraţiei interne si exterue, în linie cu
tendinţa de la nivel jude ţean, regional si naţional. Astfel, în ultimele două decenii, populaţia stabilă a
scăzut cu circa 12.000 de persoane (-25,5%), fenomenul fiind mai accentuat decât cel de la nivelul
judeţului Galaţi (-16,3%), de la nivelul regiunii Sud-Est (-14,1%) si al României (-1 1 .8%).
Grupele de vârstă cele mai afectate de fenomenul migra ţiei sunt cele cuprinse între 20 si 34
de ani (30-50% din numărul total de persoane), adul ţi tineri, în general cu un studii peste medie, care
întâmpină dificultăţi în găsirea unui loc de munc ă la nivel local si care sunt mobili pe piaţa muncii.
Migraţia masivă a persoanelor tinere a afectat negativ si dinamica natalit ăţii si a condus la
accentuarea fenomenului de îmb ătrânire demografic ă, până la valori fără precedent în istoria
localităţii.Prin urmare, pe fondul migraţiei negative, bilanţul total al populaţiei municipiului Tecuci a
fost unul negativ în ultimii 20 de ani, ceea ce a condus la sc ăderea populaţiei stabile cu peste 12.000
de locuitori.
La recens ământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 34871 persoane, din care 16.620 de
persoane de sex masculin (47,7%) si 18.251 de sex feminin (52,3%). Structura popula ţiei
municipiului Tecuci releva ponderea foarte ridicat ă a populaţiei adulte, în vârst ă de muncă (1 5-59 de
ani) - 20.973 de persoane (60,1% din total), urmat ă de cea a persoanelor vârstnice (60 de ani si
peste) - 7.930 (22,8% din total) si de cea a persoanelor tinere (0-14 ani) - 5.968 (17,1% din total).
Cu privire la gradul de dependenţă al populaţiei după vârstă, acest indicator a fost unul
supraunitar (132,8 b ătrâni/ 1 00 tineri), nivel similar cu cel înregistrat la nivel jude ţean (3 5 %),
regional (144%) si naţional (140%).
Durata medie a vie ţii de la nivel local a ajuns în 2013 la 74,98 ani, dintre care 71,45 ani pentru
bărbaţi si 78,44 ani pentru femei, aceasta fiind superioar ă mediei regionale (74,62 ani), dar infe
rioară celei naţionale (75,47 ani).
La recensământul din anul 2011, 94,9% dintre locuitorii municipiului Tecuci s-au declarat de
etnie român ă- 1 90 1 4 locuitori, în uoară scădere faţă de recens ămintele anterioare, când procentul
românilor depă ea 96%. Cea mai important ă minoritate local ă, romii, au reprezenat în 201 1 4,9% din
totalul populaţiei-1500 persoane.

CAPITOLUL 11
CONSIDERAŢII GENERALE
Din perspectiv ă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă social la nivelul municipiului
Tecuci este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie s ă asigure realizarea obiectivului
său major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natur ă economic ă, fizică, psihică sau
socială, nu au posibilitatea s ă-şi asigure nevoile sociale, s ă-şi dezvolte propriile capacit ăţi şi
competenţe pentru integrarea social ă.

Planificarea strategic ă estre un proces sistematic prin care Direc ţia de Asistenţă Socială
Tecuci îşi defineşte anumite priorit ăţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii sale, în concordanţă cu
evoluţia mediului înconjurător.
Principiul de baza al planific ării strategice este credin ţa că anumite aspecte ale viitorului pot
fi influenţate şi schimbate prin ceea ce facem în prezent.
Rolul planificării strategice este de a ne ajuta s ă:
• definim obiectivele şi orientările strategice;
• definim priorit ăţile şi cele mai potrivite ac ţiuni pe care le vom întreprinde;
• identific ăm măsuri concrete de coordonare a activit ăţilor din cadrul instituţiei.

Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci functioneaz ă în subordinea Consiliului Local Tecuci,

si a fost înfiinţata ca urmare H.G.nr. 90/23 .0 1 .2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Serviciului Public Local de Asisten ţă Socială, incepand cu 01.06.2003, în baza
Hotărârii Consiliului Local nr. 22/27.02.2003 prin reorganizarea activit ăţii compartimentelor cu
atribuţii de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local.
Ca urmare a modific ărilor intervenite în nevoile sociale ale popula ţiei oraşului şi în legislaţia
naţională în domeniul asistenţei sociale, este necesara crearea unei strategii de dezvoltare a
serviciilor sociale acordate la nivelul mun. Tecuci, pentru perioada 2019-2024.
Obiectivul acestei strategii îl reprezint ă dezvoltarea serviciilor de asisten ţă socială prin
asigurarea aplic ării politicilor sociale din domeniul protec ţiei copilului, familiei, persoanelor
vârsnice, persoanelor cu dizabilit ăţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunit ăţi în vederea
asigurării de servicii sociale de calitate care s ă aibă o abordare integrat ă a nevoilor, în relaţie cu
situaţia economic ă, starea de s ănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al benef1ciarilor.
Prin aplicarea strategiei se doreste cre şterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor af1ate în situa ţii de
risc urmărindu-se ca toate serviciile s ă respecte standardele na ţionale prev ăzute prin reglement ări
legale.
Direcţia de Asistenţă Socială a mun. Tecuci î şi asumă obligaţia de a organiza şi acorda
serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribu ţii şi competenţe, precum şi de a planif1ca dezvoltarea
acestora, în func ţie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de priorit ăţile asumate, de
resursele disponibile şi cu respectarea celui mai ef1cient raport cost/ beneficiu.
Strategia prezent ă stabileşte cadrul general al direc ţiilor de acţiune pentru crearea unui sistem
real şi eficient de servicii sociale în interiorul c ăreia planurile de ac ţiune locale şi strategiile proprii
ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta la nivelul comunitatii locale.

1. Definiţie
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ,,activitatea sau ansamblul de activit ăţi realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în
vederea dep ăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune social ă,
promovării incluziunii sociale şi cre şterii calităţii vieţii.

2. Scopul
Scopul prezentei strategii este de a permite persoanelor, grupurilor si colectivita ţilor să- şi
rezolve dif1cult ăţile pe care le întâmpin ă în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanen ţă
evoluţie urmând a fi identif1cate cauzele care pot duce la afectarea echilibrului de func ţionare socială
i să acţioneze pentru a ameliora condi ţiile economice si sociale ale categoriilor vizate.

3. Furnizarea serviciilor sociale
Sistemul National de servicii sociale este reglementat prin Legea Asisten ţei Sociale nr.
292/20 1 1. Acest cadru legal definete serviciile sociale ca f1ind activitatea sau ansamblul de
activitaţi realizate pentru a r ăspunde nevoilor sociale, precum si a celor speciale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea depairii situa ţiilor de dificultate, prevenirii i combaterii riscului de
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excluziune social ă, promovarii incluziunii sociale si creterea calit ăţii vieţii. În România to ţi
furnizorii de servicii sociale (publici si privaţi) trebuie să fie acreditaţi conform legislaţiei în vigoare.
Furnizorii de servicii sociale priva ţi pot fi de tip non-profit, persoane fizice sau operatori economici,
conform prevederilor Legii Asisten ţei Sociale nr. 292/201 1. Un furnizor poate organiza si gestiona
mai multe unităţi de asistenţă socială, iar la nivelul unei astfel de unita ţi pot fi furnizate mai multe
tipuri de servicii sociale primare ş / sau specializate.
Direcţia de Asistenţă Socială este un furnizor public de servicii specializate la nivelul mun.
Tecuci. Scopul înfiinţării Direcţiei de Asistenţă Socială, a fost acela de a preveni sau limita unele
situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune social ă.
Direcţia de Asistenţă Socială are responsabilitatea cre ării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor
sociale cu caracter primar, în func ţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sus ţinere a
funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de via ţă, familial şi comunitar.
Primăria Municipiului Tecuci, prin Direc ţia de Asistenţă Socială, urmăreşte prevenirea şi
combaterea riscului de excluziune social ă, promovărea incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii
prin acordarea de beneficii şi servicii sociale.
Benejiciile de asisten ţă socială acordate sunt:
- venitul minim garantat, conform Legii 4 1 6/200 1 privind venitul minim garantat, cu modific ările şi
completările ulterioare;
- ajutor de urgenţă, conform Legii 4 1 6/200 1 privind venitul minim garantat, cu modific ările şi
completările ulterioare;
- alocaţia de stat pentru copii, conform Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- alocaţia pentru susţinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, privind aloca ţia pentru susţinerea
familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- indemnizaţia lunară pentru cre şterea copilului de pân ă la 2 ani, conform O.U.G. nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru cre şterea copilului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- ajutorul pentru înc ălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, conform O.U.G. nr.
70/201 1 privind măsurile de protec ţie socială în timpul sezonului rece, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- tichetele sociale acordate conform Legii nr. 248/2004 privind stimularea particip ării în
învăţământul preco1ar a copiilor provenind din familii defavorizate;
- indemnizatii lunare acordate persoanelor incadrate in grad de handicap grav, conform Legii nr.
448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modific ările si
completările ulterioare.

Serviciile sociale acordate sunt:
- identificarea nevoii sociale individuale, familiale si de grup, servicii de informare şi consiliere
socială pentru persoanele af[ate în dificultate, în vederea limitarii unor situa ţii care duc la
marginalizare social;
- suport si asistenţă pentru copii ş familiile lor, aflate în dificultate i orice alte m ăsuri i acţiuni care
au drept scop dezvoltarea capacit ăţilor individuale pentru depairea situa ţiilor de nevoie social;
- consiliere, îngrijire si suport pentru persoanele cu handicap grav;
- servicii de pregatire si distribuire a hranei in cadrul cantinei de ajutor social;
- servicii de consiliere psihologic ă, de socializare si petrecere a timpului liber in cadrul Clubului
Pensionarilor si Clubul Seniorilor pentru persoane vârstnice;
- servicii juridice acordate persoanelor af1ate in dif1cultate in vederea medierii si cunoasterii
drepturilor fundamentale;
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- asistenta medicala comunitara, ingrijirea si asistenta medicala la domiciliu acordata persoanelor
care au nevoie de tratamente si nu pot face deplasarea la cabinetul medicului de familie;
- asistenta medicala scolara acordata elevilor si prescolarilor in cadrul cabinetelor medicale din
incinta unitatilor de invatamant.
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrat ă a nevoilor persoanei, în
relaţie cu situaţia socio-economică, starea de s ănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al
acesteia.
Beneficiile de asisten ţă socială şi serviciile sociale, oferite în cadrul Direc ţiei de Asistenţă
Socială, se adreseaz ă locuitorilor municipiului Tecuci, care se af ă în situaţie de nevoie social ă şi care
îndeplinesc condiţiile legale de acordare a acestora.

CAPITOLUL 111
PRINCIPII ŞI VALORI
Strategia se bazeaz ă pe respectarea urm ătoarelor principii şi valori
l. Principiul solidarit ăţii sociale, potrivit c ăruia comunitatea particip ă la sprijinirea persoanelor
care nu î şi pot asigura nevoile sociale, pentru dep ăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate.
Valori ale principiului solidarit ăţii sociale:
a. Participare, potrivit c ăreia beneficiarii sunt implica ţi activ la realizarea programelor individualizate
în funcţie de necesităţile lor.
b. Transparenţă, potrivit căreia administraţiile publice centrale şi locale asigur ă stimularea
participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor.
2. Principiul universalit ăţii, principiu potrivit c ăruia fiecare persoan ă are dreptul la asistent ă
socială, în condiţiile prevazute de lege;
Valori ale principiului universalit ăţii:
a. Nediscriminare, potrivit c ăruia accesul la drepturile de asistent ă socială se realizeaz ă fără restricţie
sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie social ă, convingeri, sex sau
orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boala cronic ă necontagioas ă, infectare HIV ori apartenen ţă la o
categorie defavorizat ă, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea folosin ţei
sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
b. Egalitate de şanse, potrivit c ăreia beneficiarii, f ără nici un fel de discriminare au acces în mod egal
la protecţia social ă.
c. Echitatea, conform c ăreia persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru
aceleaşi tipuri de nevoi beneficiaz ă de drepturi egale.
3. Principiul subsidiarit ăţii, potrivit c ăruia comunitatea local ă sau asociativă şi, complementar,
statul intervine în situaţia în care persoana sau familia nu î şi poate asigura integral nevoile sociale.
Valori ale principiului subsidiarit ăţii:
a. Complementaritate şi abordare integrat ă, potrivit c ărora serviciile sociale sunt corelate în func ţie
de nevoile beneficiarilor şi acordate printr-o gam ă largă de măsuri şi servicii din domeniul
educaţional, economic, cultural, de s ănătate, etc..
b. Eficacitate şi eficienţă , potrivit c ărora serviciile sociale au în vedere programarea fiec ărei
activităţi şi fiecărui obiectiv pentru obţinerea celui mai bun rezultat pentru beneficiar, prin
respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu din resursele publice.
4. Principiul respectării drepturilor şi a demnităţii umane, potrivit c ăruia fiec ărei persoane îi este
garantat ă dezvoltarea liber ă şi deplină a personalitaţii, îi este respectat statutul individual şi social
precum şi dreptul la intimitate şi protectie.

Valori ale principiului respect ării drepturilor şi demnităţii umaiie:
a. Respectatea dreptului la autodeterminare şi la libera alegere, potrivit c ăreia beneficiarul, sau
reprezentantul legal al acestuia, are dreptul de a face propriile alegeri cu privire la serviciile sociale
intreprinse cât şi dreptul de a alege furnizorii de servicii.
b. Confidenţialitatea, prin care beneficiarului i se p ăstreză dreptul ca informaţiile asupra datelor
personale şi cele referitoare Ia via ţa private şi situaţia de dificultate în care se af[ ă să fie cu caracter
particular.

5. Principiul parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale şi centrale,
instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de
lege, coopereaz ă în vederea acord ării serviciilor sociale.
Valori ale principiului parteneriatului:
c. Proximitatea, conform c ăreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar pentru a
asigura facilitarea accesului.
d. Competivitatea, prin care furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe
permanent de cre şterea calit ăţii serviciilor oferite.
6. Principiul abordării individuale, potrivit căruia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate
situaţiei particulare a fiec ărui individ.
Valori ale principiului abord ării individuale
a. Focalizarea, potrivit c ăreia beneficiile de asistenţă socială se adreseaz ă celor mai vulnerabile
categorii de persoane
b. Activizarea şi unicitatea potrivit c ărora măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv cre şterea
calităţii vieţii beneficiarilor corelate cu nevoile individuale.
CAPITOLUL IV
GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI

Conform legii nr. 292/20 1 1 - Legea asistenţei sociale grupul vulnerabil desemneaz ă persoane
sau familii care sunt în risc de a- şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din
cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, s ărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor
situaţii care conduc la vulnerabilitate economic ă şi socială; in art. 30, a Legii nr. 292/ 201 1- Legea
asistenţei sociale se specific ă categoriile de beneficiari, ai serviciilor sociale.
Categoriile de beneficiari c ărora li se adreseaz ă Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci, sunt:
A. Copii şi familii af[ate în dificultate;
B. Persoanele cu dizabilit ăţi;
C. Persoane defavorizate de etnie rrom ă;
D. Persoane fără adăpost;
E. Persoane vârstnice;
F. Alte persoane în situaţii de risc social.
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) tineri provenind din sistemul de protec ţie a copilului;
b) familii monoparentale;
c) familii tinere;
d) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu p ărinţi plecaţi la muncă în
străinătate;
e) victimele violenţei în familie; copiii străzii.
În sensul legii nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea legii 272/2004 privind protec ţia
şi promovarea drepturilor copilului, termenii:

- Copil este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de
exerciţiu, potrivit legii;
- Familia reprezintă părinţii şi copiii acestora, sau familia extins ă alcătuită din rudele copilului,
până la gradul IV inclusiv, sau familia substitutiv ă alcătuită din persoanele, altele decât cele care
aparţin familiei extinse, inclusiv afinii pân ă la gradul IV şi asistenţii maternali care asigur ă creşterea
şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a. lipsa locuinţei;
b. familii cu climat social defavorabil;
c. abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
d. lipsa actelor de identitate;
e. dificultăţi în găsirea unui loc de munc ă;
f. probleme de sănătate;
g. dificultăţi în obţinerea unor drepturi.
B. Persoane cu handicap (minori sau adul ţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) lipsa locurilor de munc ă protejate;
b) lipsa serviciilor specializate; atitudinea discriminatorie a societ ăţii;
c) absenţa suportului pentru familia care are în între ţinere persoana cu handicap;
d) lipsa centrelor reziden ţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
e) accesibilitatea, inclusiv în propria locuin ţă;
f) situaţia material ă precară;
Persoanele cu handicap, în sensul legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicat ă) privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt acele persoane c ărora mediul
social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedic ă
total sau le limiteaz ă accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în
sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

C. Persoane defavorizate de etnie rrom ă
Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie rrom ă sunt:
a) sărăcia, mentalitatea unor romi cu privire la munc ă şi educaţie;
b) sănătate, familii dezorgarizate;
c) lipsa actelor de identitate;
d) dificultate în obţinerea unui loc de munc ă din cauza lipsei calific ării;
e) condiţii improprii de locuit, delincvenţă.
D. Persoane fără adăpost: cerşetori, tinerii proveni ţi din instituţiile de ocrotire social ă, adulţii fără
locuinţă.
Probleme sociale ale persoanelor fără adăpost sunt:
a) lipsa locuinţelor;
b) sănătate precar ă; lipsa educaţiei;
c) dependenţa de alcool şi de droguri;
d) lipsa de informare; neacceptarea situa ţiei în care se afi ă.
Persoanele fără adăpost reprezint ă o categorie social ă formată din persoane singure ori familii
care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-economic, juridic ori din
cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în strad ă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscu ţi, se
afiă în incapacitate de a sus ţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se afi ă
în instituţii sau penitenciare de unde urmeaz ă ca, în termen de 2 luni, s ă fie externate, respectiv
eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă
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E. Persoane vârstnice
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precar ă; venituri mici în raport cu necesit ăţile;
b) izolare, singur ătate; capacitatea sc ăzută de autogospodărire;
c) absenţ a suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
d) un număr insuficient de locuri în Centrele de asisten ţă medico-social ă din judeţ; nevoi spirituale;
lipsa locuinţei.
Persoanele vârstnice, sunt acele persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani.
F. Alte persoane în situa ţii de risc social
1.Victimele violen ţei în familie. In sensul legii nr. 174/ 2018 privind modificarea şi completarea
legii nr. 2 1 7/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, victimele violen ţei în familie
sunt membri de familie asupra c ărora se răsfânge orice ac ţiune sau inacţiune intenţionată, cu
excepţia acţiunilor de autoap ărare ori de ap ărare, manifestat ă fizic sau verbal, s ăvârşită de un alt
membru de familie, care provoac ă ori poate cauza un prejudiciu sau suferin ţe fizice, psihice,
sexuale, emo ţionale ori psihologice, inclusiv ameninţ area cu asemenea acte, constrângerea sau
privarea arbitrar ă de libertate
2. Persoanele cu diferite adic ţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substan ţe toxice, internet,
jocuri de noroc etc.
3.Victimele traficului de persoane, Victima traficului de persoane reprezint ă persoana fizică,
subiect pasiv al faptelor de amenin ţare, violenţă sau al altor forme de constrângere, r ăpire, fraudă,
înşelăciune şi abuz de autoritate, indiferent dac ă particip ă sau nu în procesul penal în calitate de parte
vătămată
4. Persoanele private de libertate - conform legii 275/2006 sunt persoanele pentru care instan ţa de
judecată a dispus print-o hot ărâre judec ătoreasc ă de condamnare rămasă definitivă, executarea unei
pedepse privative de libertate
5. Persoanele sanc ţionate cu m ăsură educativ ă sau pedeaps ă neprivativ ă de libertate aflate în
supravegherea serviciilor de proba ţiune - persoane care au s ăvârşit infracţiuni şi pentru care
instanţa de judecată a dispus suspendarea sub supraveghere a execut ării pedepsei închisorii ori minori
pentru care instanţa de judecată a dispus măsura educativ ă a libertăţii supravegheate.
6. Şomeri de lungă durată, sunt persoanele care sunt şomeri ,,pe o perioadă mai mare de 12 luni, în
cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu
vârsta cuprins ă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani , conform legii 76/2002 (cu
modificarile si completarile ulterioare) privind sistemul asigur ărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă.

CAPITOLUL V
PLANUL STRATEGIC
CONSIDERAŢII PRELIMINARE

În întocmirea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Direc ţia de
Asistenţă Socială Tecuci pentru perioada 20 1 9-2024 s-a încercat ob ţinerea unei imagini cât mai reale
a nevoilor sociale existente la nivelul municipiului Tecuci.
Din ce în ce mai multe persoane tr ăiesc singure pentru c ă membrii familiei lor s-au rnutat în alte
localitaţi sau pentru că au ră mas singure, urmare a decesului partenerului/partenerei. Incurajat ă în
alte domenii ale politicii europene sau na ţionale, mobilitatea, inclusiv cea transfrontalier ă, reprezintă
H
.

o provocare suplimentar ă pentru serviciile sociale. La aceasta se adaug ă si faptul că din cauza
natalităţii scăzute, se reduce poten ţialul de susţinere între generaţ ii si asistam la fenomenul de
imbatranire a populatiei.
La o privire de ansamblu asupra datelor statistice privind popula ţia mun. Tecuei, putem
concluziona ca un segment important al populatiei municipiului prezinta un grad mare de
adresabilitate catre Direc ţia de Asistenţă Socială.
Conform ultimului recensamant, popula ţia totală a mun. Tecuci era de 34871 locuitori.
Structurarea populatiei pe categorii de varsta s-ar prezinta in felul urmator:
- 5968 sunt minori deci un procent aproximativ de 17,1%;
- 20973 adulti , un procent de aproximativ 60,1%
- 7930 persoane este reprezentata de persoane cu varsta de peste 60 ani, adic ă aproximativ 22,8%,
In evidenta Direcţiei de Asistenţă Socială se afla, cu aproximatie, 535 persoane beneficiare de
ajutor social, 250 familii beneficiare de aloca ţii de sustinere a familiei iar 100 persoane beneficiaz ă,
lunar, de mas ă la Cantina de Ajutor Social. De asemenea, 370 persoane (minori si adulţi) sunt
încadraţ i în grad de handicap grav iar 230 persoane în grad de handicap mediu si accentuat. In
perioada sezonului rece aproximativ 400 persoane singure si familii beneficiaza de ajutoare de
incalzire.
Toate aceste categorii au fost identificate ca f1ind in situa ţii de risc social, marginalizare sau
excludere social ă si pentru care au fost ini ţiate măsuri de sprijin.
Un segment sensibil îl reprezint ă copiii ai caror parin ţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Anual,in evidenta Direc ţiei de Asistenţă Socială Tecuci, se af1a - Cu sprijinul unitaţilor de
învăţământ- un numar de aproximativ 500 de minori. Tot anual se înregistreaz ă, cu aproximatie, un
numar de 400 cereri privind acordarea aloca ţiei de stat pentru copii si 300 cereri privind acordarea
concediului de cretere a copilului în varsta de pana la 2 ani.
Plecand de la aceste cifre putem afirma c ă Direcţiei de Asistent ă Socială Tecuci detine un rol
important la nivelul municipiului si a populaţiei acestuia.
Astfel, Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci are rolul de a asigura, în plan local, aplicarea
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei si copilului, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane af1ate în
nevoie. De asemenea identifica si evalueaza nevoile sociale ale comunitatii, initiaz ă si aplică
programe de prevenire si combatere a situaţiilor de marginalizare si excludere social ă si asigură
soluţionarea urgenţelor sociale în vederea înl ăturării situaţiei de dificultate în care se poate gasi o
familie sau o persoană la un moment dat.
Direcţia de Asistenţă Socială este principalul fumizor de servicii sociale, avand
responsabilitatea dezvolt ării si diversificării prioritare a serviciilor de asistenţă socială, servicii care
permit menţ inerea persoanei în mediul propriu de via ţă, în familie si în comunitate.
Prezenta strategie vizeaz ă:
• crearea unui sistem comprehensiv şi eficient de servicii sociale la nivel orau1ui capabil s ă asigure
incluziunea social ă a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calit ăţii vieţii persoanei;
• modelarea unei societ ăţi active, a unui mediu comunitar sigur, responsabil şi solidar, apt s ă dezvolte
măsuri de protec ţie adecvate pentru persoanele dezavantajate;
• dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile şi
creşterea capacit ăţii acestora de integrare social ă;
• diversificarea serviciilor sociale pentru copii şi persoanele adulte vulnerabile din punct de vedere
social;
• accesibilizarea şi adaptabilizarea serviciilor sociale prin deschiderea lor c ătre comunitate şi
implicarea comunităţii în furnizarea de servicii;
Prin implementarea prezentei strategii se intentioneaza cre şterea calit ăţii vieţii persoanelor si
familiilor vulnerabile din punct de vedere social, urm ărindu-se ca toate serviciile oferite pentru
aceste categorii de persoane, s ă respecte standarde minime prev ăzute prin reglement ări legale.

LEGISLAŢIA SPECIFICĂ domeniului de activitate, const ă în urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 2 1 5/200 1 privind administraţia publică locală, republicată, cu modific ările si completările
ulterioare;
-Legea nr. 292/20 1 1 privind asisten ţa socială, cu modificările si completarile ulterioare;
-Legea nr. 1 1 6/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale cu modific ările si
completările ulterioare;
-Legea nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modific ările si completările ulterioare;
-HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modific ările si completările ulterioare;
-O.U.G. 70/201 1 privind masurile de protec ţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr. 208/1 997 privind cantinele de ajutor social;
-Legea nr. 1 7/2000 privind Asisten ţa socială a persoanelor vârstnice;
-Legea nr. 19/2018 privind aprobarea OUG 34/2016 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind
Asistenţa sociala a persoanelor vârstnice;
-Legea nr. 277/2010 privind aloca ţia pentru susţinerea familiei, cu modific ările si completările
ulterioare;
-Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modific ările si completările ulterioare;
-Legea nr. 272/2004 privind protec ţia si promovarea drepturilor copiilor, cu modific ările si
completările ulterioare;
-Legea nr. 448/2006 privind protec ţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 248/2015 privind stimularea particip ării în învăţământul preco1ar a copiilor provenind
din familii defavorizate;
-HG 691/2015 privind monitorizarea copiilor cu parin ţi plecaţi în străinătate;
-Legea nr. 2 1 7/2003 privind prevenirea si combaterea violenţei în familie, modificata si completata
prin Legea 174/2018;
-OUG 1 1 1 /20 1 0 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-HG 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acord ă
elevilor în cadrul Programului najional de protectie social ă tBani de liceu;
-Standardele generale de calitate în domeniul serviciilor sociale aprobate prin Ordinul Ministrului
3 83/2005;
OBIECTIVE STRATEGICE
În stabilirea obiectivelor strategice s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Direc ţiei de
Asistenţă Socială, scop care define şte cele mai importante realiz ări pe care şi le propune instituţia.
Pentru atingerea acestui scop se vor respecta urm ătorii paşi:
1. Stabilirea unor obiective în desf ă urarea activităţii, acestea fiind propuneri concrete care ajut ă la
îndeplinirea scopului;
2. Stabilirea acţiunilor prin care sunt aduse la îndeplinire obiectivele stabilite.
Obiective generale
Obiectivele generale ale strategiei locale de dezvoltare a Direc ţiei de Asistenţă Socială sunt urmatoarele:
1. Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asisten ţă socială pentru persoanele
aflate in nevoie din mun. Tecuci.
2. Imbunătăţirea condiţiilor de trai si creterea calit ăţii vieţii persoanelor aflate în nevoie
prin asigurarea unui pachet unitar de m ăsuri corelate si adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor.
3. Promovarea preven ţiei ca măsură de importanţă maj oră în activitatea de asisten ţă socială
4. Dezvoltarea unei atitudini participative în rândul popula ţiei si beneficiarilor de servicii sociale.
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5. Identificarea si crearea serviciilor sociale prioritare din perspectiva asigur ării unui suport minimal
pentru categoriile de popula ţie aflate în cel mai mare risc de excludere social ă.
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI LOCALE iN DOMENIUL ASISTEN ŢEI SOCIALE
LA NIVELUL MUN. TECUCI IN PERIOADA 2019-2024
OBIECTIV
GENERAL

OBIECTIV
OPERAŢIONAL

MASURI DE
ACŢIUNE

1. Promovarea unui
sistem coerent,
coordonat şi
integrat de asistenţă
socială pentru
persoanele
aflate in nevoie din
mun. Tecuci

1.1Cunoaşterea cât
mai exactă a
problematicii sociale
la nivelul Mun.
Tecuci

*efectuarea de anchete
sociale la domiciliul
persoanelor, ca urmare
a sesizarii acestora sau
a unor terti persoane
sau din oficiu, cu
privire la existenta
unei situatii de nevoie
sociala
*Analizarea si
inregistrarea cererilor
de servicii sociale in
vederea stabilirii clare
a nevoilor sociale
existente in randul
populatiei

1.2. Creşterea calităţii
resurselor uniane cu
atribuţii in domeniul
asistenţei sociale

*insusirea de catre
personal a legislatiei in
vigoare, aplicarea si
adaptarea acesteia la
problematica sociala
existenta
*evaluarea resurselor
umane existente,
precum si a nevoilor

INDICATORI

TERMEN
DE
REALIZARE
Permanent

RESURSE

Buget local

*Nr. anchete sociale
efectuate

Permanent

Buget local

*Nr. beneficiari
inregistrati in functie de
problematica sociala

Anual

Buget local

*Calificative, evaluari
ale salariatilor

*Stabilirea sarcinilor de
serviciu pentru fiecare
salariat si gradul de
realizare a acestora
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de fonnare a
personalului
*inregistrarea
beneficiarilor pe
1.3. Crearea unei baze
categorii de populatie
de date inforrnatizată
si problematica sociala
privind persoanele
( persoane varstnice,
aflate in dificultate
persoane adulte lipsite
de venituri sau cu
veni-turi reduse, familii
cu probleme, persoane
fara adapost, copii cu
risc de abandon
familial, copii cu
probleme de
comportament
1.4. Mentinerea si
dezvoltarea de noi
parteneriate cu
institutii
publice/private in
scopul cresterii
standardelor de
calitate a serviciilor
sociale

* identificarea
potenţialilor parteneri

2019-2024

Buget local
*Identificarea in timp
real a problematicii
individuale si a
ajutorului acordat

Periodic

Buget local

din comunitate şi
înaintarea de propuneri
de colaborare.

*întalniri periodice cu
furnizori de servicii
sociale, 0.N.G., asociaţii,
instituţii de cult.

*Incheierea de
convenţii de
parteneriat.

*activitati de
1.5 Dezvoltarea
consiliere si infonnare
serviciilor de
acordate, in cadrul
consiliere si informare Directiei de Asistenta
a persoanelor aflate in Sociala Tecuci, pentru
dificultate
sprijinirea persoanelor

* convenţii de

parteneriat incheiate
Peimanent

Buget local
*nr. beneficiari

aflate in dificultate in
scopul promovarii si
garantarii exercitarii
de catre acestia a
drepturilor si
libertatilor
fundamentale si
participarii depline la
viata societatii
1.6. Respectarea
standardelor de calitate
pentru serviciile sociale
furnizate

1.7. Elaborarea si
revizuirea
procedurilor de lucru
pentru servichle
sociale furnizate.

1.8 Dezvoltarea
capacitalii Directiei
de Asistenl ă Socială
pentru o mai bună
planificare şi
gestionare a
serviciilor sociale
1.9. Constituirea unor
echipe

*licenţierea
păstrarea licen ţelor de
funcţionare ale
serviciilor sociale
licenţiate.
* elaborarea de
proceduri operationale,
confdrm standardelor
de calitate
* revizuirea
procedurilor existente
* furnizarea
serviciilor sociale
bazata pe urgenta
situatiei de nevoie si
prioritatea recunoscuta
de comunitate

*- identificarea
problematicii sociale
existente în plan local

Periodic

Buget local
*licente, certificate
acreditare

Decembrie 2019

Buget local
* nr. proceduri
operaţionale prevăzute
de standardele de
calitate pentru
serviciile sociale

Permanent

Buget local
* ajutoare de urgenta
aprobate prin hotarari
ale Consiliului Local la
propunerea primarului

Permanent

Buget local
* bază de date cu
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multidisciplinare care
să evalueze şi să
intocmesc ă planurile
individualizate de
protecţie socială şi
care să implementeze
m ăsuri adecvate de
protecţie socială

necesităţile identificate
* informari statistice
privind nr.
beneficiarilor

*monitorizare şi
evaluare continuă a
calităţii serviciilor
furnizate prin stabilirea
unor indicatori in acest
sens, valorificarea
feedback-ului primit
de la beneficiari,
parteneri, comunitate
prin analiza cantitativa
si calitativa

* postarea pe site web al Periodic
1.10 Facilitarea
directiei informaţiile cu
informaiiilor pentru
privire la acordarea
cetăleni prin postarea pe
şi serviciilor
beneficiilor
D.A.S.
site a acţiunilor
din
domeniul
asistenţei
şi a formularelor
sociale
necesare pentru
acordarea beneficiilor şi * actualizarea registrelor
de consemnare a
prestaţiilor sociale
petiţiilor şi reclamaţiilor,
aplicarea de chestionare
pentru m ăsurarea
gradului de statisfac ţie al
beneficiarilor cu privirea
la serviciile sociale
oferite

2. Imbunatatirea
conditiilor de trai si
cresterea calitatii
vietii prin
asigurarea unui
pachet unitar de
masuri corelate si

2.1.Facilitarea
accesului persoanelor
si grupurilor
vulnerabile la
beneficiile si serviciile
de asistenta sociala

*Facilitarea accesului
la ajutor social
conform legii
416/2001 privind
venitul minim

Permanent

Buget local
*informari postate pe
site-ul DAS

*nr. sesizari si
reclamatii
*chestionare evaluare
grad de satisfactie
beneficiari

Buget stat

Nr. beneficiari

garantat, cu
modificarile si
15

adaptate la nevoile
reale ale
beneficiarilor

completarile ulterioare
*Facilitarea accesului
la alocatii familiale
conform legislatiei in
vigoare;

Permanent

Buget stat

Nr. beneficiari

*Facilitarea accesului
la ajutoare de incalzire
a locuintei conform
legislatiei in vigoare;

Sezonier

Buget stat

Nr. beneficiari

*Facilitarea accesului
la Cantina de ajutor
social conform Legii
208/1997

Permanent

Buget local
Contributii
beneficiari

Nr. beneficiari

*Asigurarea aplicarii
prevederilor legale,
privind protectia
speciala si incadrarea
in munca a persoanei
cu handicap, cu
modificarile si
completarile ulterioare

Permanent

Buget local

Nr. asistenti personali
Nr.indemnizatii
acordate

*Protectia si
Permanent
promovarea drepturilor
copilului conform Legii
nr.272/2004, cu
modificarile si
completarile ulterioare

Buget local

Nr. copii cu masura de
protectie, monitorizari
periodice

*Facilitarea accesului
la acordarea

Buget stat

Permanent

Nr. dosare inregistrate
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indemnizatiei de
sustinere a familiei in
vederea cresterii si
ingrijirii copilului
conform O.U.G.
111/2010 cu
modificarile si
completarile ulterioare
* Distribuirea
tichetelor sociale
pentru prescolari
2.2 Prevenirea
excluderii sociale si
reinsertia in viata
sociala a persoanelor de
varsta a III-a

*lunar in perioada Buget local
anului scolar

* Servicii de
consiliere, socializare
si agrement pentru
pensionari in cadrul
Clubului Pensionarilor

*permanent

Buget local

* Activităţi cu caracter
recreativ şi sociocultural, socializare si
intrajutorare pentru
seniori in cadrul
Clubului Seniorilor

*permanent

Buget local

*permanent

Buget local

2.3 Identificarea

* Asistenta medicala

problemelor medicosociale ale
comunitatii, educatia
pentru sanatate si
profilaxia bolilor

preventiva, curativa si
stomatologica a
prescolarilor, elevilor
si liceenilor care este
asigurata de medicii
cabinetelor medicale si
stomatologice din
cadrul unitatilor de

Nr. tichete distribuite

25 beneficiari

25 beneficiari

* Nr. prescolari elevi
luati in evidenta la
cabinetele medicale din
gradinite, scoli, liceee

invatamant
*Promovarea unui stil
de viata si mediu
sanatos
*Mobilizarea
populatiei pentru
participarea la
programele de
vaccinari si controale
medicale profilactice,
ingrijirea si asistenta
medicala la domiciliu,
asistenta curativa si de
recuperare in vederea
reinsertiei sociale,
acordarea de ingrijiri
medicale paleative.

2.4 Implementarea
Proiectului Sansa
T" ce are ca obiectivaplicarea unor măsuri
integrate de educaţie,
formare profesională,
ocupare, asistenta
sociala şi locuire, in
cartierul Nicolae
B ălcescu
TecucL Prioritatea de
investiţii a proiectului
vizeaz ă integrarea
socio-economic ă a
comunit ăţilor
"

—

*Fumizare de servicii
sociale, medicale,
stomatologice de
preventie si
interventie;
-socializare si
petrecere a timpului
liber in cadrul unui
Club;
-ingrijire la domiciliu,
constand in activitati
de menaj, cumparaturi
si activitati zilnice;
-imbunatatirea
conditiilor de locuit
prin proiectarea

*permanent

Buget local

* Nr. persoane
beneficiare de asistenta
medicala comunitara
*Nr. informari

2018-2020

fonduri
europene
-buget local

*553 beneficiari
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3. Prornovarea
prevenţiei ca
măsurd de
importauţă majord
in activitatea de
asistenţă socială

marginalizate

lucrarilor de
reabilitare, reparatii,
extindere si igienizare;
-asistenta juridica
pentru reglementarea
actelor( identificarea
go spodariilor pentru
care nu sunt
reglementate actele de
proprietate).

3.1 Identificarea şi
rnonitorizarea copiilor
cu părinţii plecaţi la
muncă in străinătate.

* colaborarea cu

Anual

Buget local

instituţiile de invăţământ
din municipiul Tecuci
pentru facilitarea
identificării copiilor cu
părinţii plecaţi la muncă
in străinătate
* "intocmirea fi şelor de

catre unitatile de
invatamant

* fişe de observaţie
intocmite pentru
minorii cu p ărinţii
plecaţi in străinătate

risc şi a fişelor de
observaţie pentru
minorii aflaţi "in
situaţ ie de dificultate
3.2 Creşterea
capacităţii serviciilor
de suport a copiilor şi
a persoanelor care au
in ingrijire copilul cu
părinti plecaţi la
muncă in străinătate.
3.3 Identificarea
Monitorizarea
planului abilitare-

oferirea de servicii
de consiliere pentru
persoana care
i ngrije şte copilul cu
părinţii plecaţi la

*

* informari transmise de

Permanent

Buget local

* număr de persoane
conciliate

Trimestrial

Buget local

* informari transmise de
catre DGASPC Galati

muncă în străinătate

*colaborarea cu
DGASPC Galati pentru
facilitarea identific ării
copiilor incadrati in grad
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reabilitare a copilului
cu dizabilitati
3.4. Creşterea
capacităţii serviciilor
de suport a familiilor
care au in ingrijire
copilul cu dizabilitati

4.Dezvoltarea unei
atitudini
participative in
randul populatiei si
beneficiarilor de
servicii sociale.

4.1Incurajarea
participarii si
implicarii
beneficiarilor de
servicii sociale la
procesul decizional,
de organizare
si acordare a
serviciilor sociale
4.2. Informarea si
mediatizarea la
nivelul comunitatii
privind problematica
sociala in scopul
sensibilizarii
populatiei

de handicap

realizarea de vizite la Trimestrial
domiciliul copilului cu
dizabilitari
* consilierea parintilor
in vederea respecatarii
planului individual de
recuperare al copilului
cu dizabilitati
* Asigurarea informarii Permanent
permanente a
beneficiarilor asupra
serviciilor sociale
existente si a
proiectelor de servicii
sociale
*

*Realizarea de
campanii de informare
a opiniei publice cu
privire la necesitatea
prevenirii situatiilor de
vulnerabilitate si
nevoia de servicii
sociale
*Desfasurarea de
activitati pentru
sustinerea accesului
persoanelor in
dificultate la toate

Periodic

Buget local

*Nr. vizite efectuate

*Nr.fam/pers. consiliate

Buget local

Monitorizare si
reevaluare a situatiei
beneficiarilor

Mass-media
Presa

Comunicate, anunturi in
presa
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aspectele vietii socioeconomice

5.Mentificarea si
crearea serviciilor
sociale prioritare
din perspectiva
asigurarii unui
suport minimal
pentru categoriile
de populatie aflate
in cel mai mare risc
de excludere
sociala.

4.3.Dezvoltarea unui
program de
voluntariat si
implicarea
voluntarilor in
procesul de furnizare
a serviciilor sociale
persoanelor aflate in
risc de marginalizare
sociala.
5.1.Crearea de centre
de zi in cartierele cu
risc social crescut,
pentru persoanele
aflate in dificultate:
persoane varstnice,
femei si copii victime
ale violentei in
familie, lipsite de
sprijin din partea
sustinatorilor legali

* Atragerea de
voluntari in cadrul
procesului de acordare
a serviciilor sociale
* Actiuni de
costientizare a tinerilor
asupra importantei
voluntariatului in
asistenta sociala

Ocazional

Reprezentanti
din sectorul
public/privat

*Infnntarea de centre
de zi, in care
persoanele asistate sa
beneficieze de servicii
sociale destinate
prevenirii
marginalizarii sociale
si cresterii gradului de
incluziune sociala.

2019-2024

Buget local
Nr. beneficiari
Proiecte cu
finantare
nerambursabila

5.2 Crearea unui
adapost temporar
pentru " oameni ai
strazir fara
locuinta, venituri sau
sustinatori legali.

*infiintarea unui
centru in care, in
conditii de urgenta,
persoane aflate in
situatie de risc social(
fara locuinta in
conditii meteo
extreme, cazuri de
abandon familial) sa

2019-2024

Buget local
Nr. beneficiari
Proiecte cu
finantare
nerambursabila

Nr. actiuni voluntariat
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poata beneficia de
sustinere si sprijin
pana la clarificarea
situatiei sociofamiliale si stabilirea
unei masuri de
protectie.
5.3 Infiin ţarea unui
centru social
multifunc ţional
integrat pentru
persoane vârstnice

* acordarea de servicii
sociale dedicate in
exclusivitate
persoanelor cu vârst ă
de peste 65 de ani, de
tip centru de zi şi
cantină socială

2019-2024

Accesare
Nr. beneficiari
proiecte cu
finantare
nerambursabila
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CAPITOLUL VI
FINANŢARE
Activitaţile în domeniul asistenţei sociale se finanţează conform prevederilor legale în vigoare din
urmatoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local;
c) bugetele fondurilor de creditare nerambursabil ă;
d) donaţii, sponsorizări si alte surse, în condiţiile legii.
Proiecţiile bugetare de sus ţinere a măsurilor de asistenţă socială sunt elaborate în fiecare
an, pentru anul urmator si reprezintă o condiţionalitate a implemenării strategiei.

CAPITOLUL VII
IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI
Pentru a urm ări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Planului Strategic este nevoie de o
monitorizare permanent ă şi de evaluarea rezultatelor activit ăţilor întreprinse.
Intrucât Planul Strategic este conceput pe o perioad ă de cinci ani obiectivele stabilite vor fi atinse
treptat, în func ţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune anual.
Strategia va fi implementat ă prin intermediul unui Plan de Acţiune pentru aducerea la îndeplinire
a ,,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Direc ţia de Asistenţă Socială Tecuci pentru
perioada 201 9-2024.
In procesul de implementare, un rol important îl va avea:
1. O bună informare la nivelul comunit ăţii in ceea ce privete serviciile sociale pe care le ofer ă
Direcţia de Asistenţă Socială si beneficiile acestora pentru persoanele beneficiare.
Pentru aceasta se impune organizarea de ac ţiuni de informare a comunitaţii, cu privire la serviciile
oferite, rolul său în comunitate, modul de func ţionare, precum si despre importanţa existenţei acestor
servicii în comunitatea local ă. Pentru o mai larga informare, un rol important îl are mediatizarea la posturile
de radio, prin care oamenii pot afla de existenta unor servicii sociale accesibile, f1exibile adaptate
nevoilor psiho-sociale cu care se pot confrunta la un moment dat. De asemenea se va pune accent pe
colaborarea activ ă a personalului direc ţiei, cu instituţiile relevante de la nivelul Municipiului Tecuci
(primaria, scolile, unitaţile sanitare, poliţia, biserica) în vederea identificarii potenţialilor beneficiari.
2. Dezvoltarea unor rela ţii de colaborare activ ă cu familiile persoanelor asistate, pentru o mai bun ă
cunoatere a mediului familial din care vine beneficiarul serviciilor sociale si a adaptarii acestor servicii
problemelor sociale, economice si familiale identif1cate.
3. Elaborarea unui plan personalizat de interven ţie în baza c ăruia se vor furniza serviciile sociale, cu
acordul si participarea benef1ciarului, în func ţie de nevoile si particularităţile f1ecarei persoane în parte.
Acest plan personalizat de interven ţie va fi reactualizat periodic în func ţie de evoluţia in bine / rau a
situaţiei beneficiarului.
În vederea monitorizarii ef1cientei serviciilor sociale furnizate , precum si pentru stabilirea
continuării acordarii serviciilor sociale sau scoaterii din eviden ţă a cazului, situaţia persoanei benef1ciare
se reevalueaz ă periodic de c ătre personalul Direc ţiei. Pe baza rezultatelor reevaluarii, planul personalizat
de intervenţe se revizuiete cu consimţământul si acordul benef1ciarului.
Monitorizarea si evaluarea măsurilor asumate reprezint ă o activitate important ă, care permite analiza
impactului serviciilor sociale acordate si redef1nirea prioritatilor, în func ţie de realitaţile vieţii si evoluţia
nevoilor sociale.
Implementarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul mun. Tecuci, se face cu participarea
tuturor compartimentelor institu ţiei, a personalului, a instituţiilor colaboratoare, a beneficiarilor si a altor
factori interesaţi din comunitate.
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