
Anexa nr. 1 la H.C.L. Topraisar nr. 15/26.02.2021

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 
LA NIVELUL COMUNEI TOPRAISAR, JUDEŢUL CONSTANȚA 

PENTRU PERIOADA 2021 – 2025

Capitolul I. CONSIDERAȚII GENERALE

1. Consideratii generale

Urmare a modificărilor intervenite  în nevoile sociale ale populaţiei localităţii,  în comportamentul
general  al locuitorilor şi  în legislaţia naţională  în domeniul asistenţei  sociale,  se impune elaborarea unei
strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de către Compartimentul Asistență Socială din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Topraisar, județul Constanța, pentru perioada 2021 - 2025 şi
a unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta .

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecție socială, aceasta din urmă fiind un
obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiectivul general şi obiectivele specifice, planul
de implementare a strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.

Elaborarea  strategiei  locale  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  se  fundamentează  pe  informaţiile
colectate  de  catre  specialiștii  Compartimentului  Asistență  Socială  în  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la
Anexa nr.2, art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

Documentul  de fundamentare este realizat  fie  direct  de Compartiment,  fie prin contractarea  unor
servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, etc.;
d)  tipurile  de  situaţii  de dificultate,  vulnerabilitate,  dependenţă  sau risc  social  etc.,  precum şi  estimarea
numărului de beneficiari;
e)  tipurile  de  servicii  sociale  care  ar  putea  răspunde  nevoilor  beneficiarilor  identificaţi  şi  argumentaţia
alegerii acestora.
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare.

2. DEFINIȚIE

În legislaţia națională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale sunt definite drept :
"Ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale

sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă

pentru  prezervarea  autonomiei  şi  protecţiei  persoanei,  pentru  prevenirea  marginalizării  şi  excluziunii

sociale, pentru promovarea incluziunii .

3. SCOPUL ELABORĂRII STRATEGIEI

Scopul este acela de a asigura  condiţiile furnizării  unor servicii  sociale  primare  de calitate,  care
implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu



venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de
persoane defavorizate din comuna Topraisar.

Serviciile sociale reprezintă  unul din pilonii importanţi  ai  sprijinului pentru incluziunea socială  a
grupurilor  vulnerabile  și  îşi  vor  demonstra  eficacitatea  atât  timp  cât  relaţia  dintre  „nevoile  grupurilor
vulnerabile – oferirea de servicii sociale“ va fi echilibrată, generând un răspuns complex şi integrat în care
misiunea serviciilor sociale se regăseşte sub umbrela incluziunii sociale.

4. LEGISLAȚIE

 Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare:
a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
b) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
c) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
e)  Legea  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
g)  Legea  nr.  116/2002  privind  prevenirea  şi  combaterea  marginalizării  sociale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul II. PRINCIPII ȘI VALORI

A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate
Fiecare  persoană  are  dreptul  la  asistenţă  socială  în  condiţiile  prevăzute  de  lege.  Prin  acest  drept  este
recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii comunei .
2. Obiectivitate şi imparţialitate
În  acordarea serviciilor sociale se asigură  o atitudine obiectivă,  neutră  şi  imparţială  faţă  de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură.
3. Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în
care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi
perioada de timp adecvate.
4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă  şi complex (unde este cazul) a nevoilor
solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor comunei Topraisar, judeţul
Constanța.
6. Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura
transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau
specializate.
7. Orientarea pe rezultate



Compartimentul Asistenţă Socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor
deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de
veniturile şi bunurile acestora.
8. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul  public  de  asistenţă  socială  se  centrează  pe  îmbunătăţirea  continua  a  serviciilor  sociale  şi  pe
eficientizarea resurselor disponibile.
9. Respectarea demnităţii umane
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, intectual, politic
sau economic.
10. Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral  nevoile sociale beneficiază  de intervenţia comunităţii  locale,  a
structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.

B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament
egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
2. Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi
individualitatea.  Aceasta  urmăreşte  să  evite  marginalizarea  beneficiarilor  de  servicii  sociale  pe  baza
principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale
cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană  are  acces  la  informaţiile privind drepturile fundamentale  şi  legale de asistenţă  socială,
precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii  comunităţii  trebuie  încurajaţi  şi  sprijiniţi  pentru  a  putea  fi  parte  integrantă  în  planificarea  şi
furnizarea serviciilor sociale.
5. Confidenţialitatea
Furnizorii  serviciilor  sociale  trebuie  să  ia  măsurile  posibile  şi  rezonabile,  astfel  încât  informaţiile  care
privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor persoane.

Capitolul III OBIECTIVE. Grupul ţintă şi problemele sociale ale categoriilor cuprinse în grupul ţintă

I. Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să
asigure  incluziunea  socială  a  tuturor  categoriilor  vulnerabile,  creşterea  calităţii  vieţii,  tratament  egal,
nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Topraisar, judeţul Constanța.

II. Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale,
corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind
beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date
privind indemnizaţiile  acordate  (ajutoare  sociale,  ajutoare  de urgenţă,  ajutoare  pentru încălzire,  ajutoare
materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru completarea Bazei de date;



Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem de furnizare servicii sociale primare la nivelul
comunei Topraisar, județul Constanța;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii
publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei,
iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale
ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a
beneficiarilor de servicii sociale.
La nivelul comunei Topraisar au fost identificate următoarele categorii de beneficiari după cum urmează:

A. Copii şi familii aflate în dificultate;
a) familii monoparentale;
b) familii tinere;
c) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
d) victimele violenţei în familie;
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
e) probleme de sănătate;
f) dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

B. Persoane vârstnice;
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) izolare, singurătate;
d) capacitatea scăzută de autogospodărire;
e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
f) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
g) nevoi spirituale;
h) lipsa locuinţei.
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) ;
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate în funcție de tipurile de handicap.
D. Alte persoane în situaţii de risc social

Tipuri de servicii sociale

Serviciile  sociale  sunt  servicii  de  interes  general  şi  se  organizează  în  forme/structuri  diverse,  în
funcţie  de  specificul  activităţii/activităţilor  derulate  şi  de  nevoile  particulare  ale  fiecărei  categorii  de
beneficiari. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în
relaţie  cu  situaţia  socio-economică,  starea  de  sănătate,  nivelul  de  educaţie  şi  mediul  social  de  viaţă  al
acesteia.



Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Topraisar, județul Constanța care vor fi
acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2021-2025, sunt:
a) După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, de
inserţie/reinserţie socială etc.;
b)  După  categoriile  de  beneficiari:  servicii  sociale  destinate  copilului  şi/sau  familiei,  persoanelor  cu
dizabilităţi,  persoanelor  vârstnice,  victimelor  violenţei  în  familie,  persoane  cu diferite  adicţii,  respective
consum de alcool, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate
în  supravegherea  serviciilor  de  probaţiune,  persoanelor  cu  afecţiuni  psihice,  persoanelor  din  comunităţi
izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
c) După regimul de asistare:
- servicii sociale de consiliere la sediul instituției sau la domiciliul beneficiarului;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
-  la domiciliul beneficiarului;
-  la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
-  în comunitate;
e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
f) După regimul de acordare, în regim normal şi regim special:
- servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
-servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive
care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar
în  condiţiile  păstrării  anonimatului,  respectiv  de  persoane,  alcool,  victime  ale  violenţei  în  familie  etc.
Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
- categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Conform art.  5 din Legea  asistenţei  sociale  nr.  292/2011, acordarea  serviciilor sociale  se întemeiază  pe
următoarele valori și principii :
• solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care
necesită suport şi măsuri de protective socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în
scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile
sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
•  universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de
lege;
• 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; 
• 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;
•  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  obiective  comune,  conlucrează  şi  mobilizează  toate  resursele  necesare  pentru  asigurarea  unor
condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;
• 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;



•  transparenţa,  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;
• 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,  vârstă,  apartenenţă  politică,  dizabilitate,  boala cronică  necontagioasă,  infectare
HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
• 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;
• eficienţa,  potrivit căreia  utilizarea resurselor  publice are la bază  respectarea celui  mai bun raport cost-
beneficiu;
•  respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile
alegeri,  indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că  aceasta nu ameninţă  drepturile sau interesele
legitime ale celorlalţi;
• activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul
integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
•  proximitatea,  potrivit  căreia  serviciile  sunt  organizate cât  mai aproape  de beneficiar,  pentru facilitarea
accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;
•  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.;
•  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;
• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără  niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la
oportunitaţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;
•  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;
• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi
tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;
•  focalizarea,  potrivit  căreia  beneficiile  de  asistenţă  socială  şi  serviciile  sociale  se adresează  celor  mai
vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;
• dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al
acestuia  are  dreptul  de  a  alege  liber  dintre  furnizorii  acreditaţi.  Compartimentul  de  asistenţă  socială,
organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter
primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a
persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Obiective operaţionale:

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local;
•serviciile  oferite  de  către  personanul  cu atribuții  de asistență  socială,  vor  fi  orientate  spre  promovarea
autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor de către
copii;
•dezvolatarea serviciilor sociale cu caracter primar;
•dezvoltarea parteneriatelor;
•dezoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor;



•diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;
•dezvolatrea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
•prevenirea marginalizării sociale;
•combaterea riscului de excuziune socială;
 •combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;

Capitolul IV. Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei

Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi obiectivele specifice
stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza  Planului anual de acţiune.



Anexa nr. 2 la H.C.L. Topraisar nr. 15/26.02.2021

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE
SOCIALE  STABILIT LA NIVELUL COMUNEI TOPRAISAR 

PENTRU ANUL 2021

Obiective operaţionale:

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale primare la nivel local;
•  serviciile oferite de către  personanul cu atribuţii  de asistenţă  socială,  vor fi  orientate  spre promovarea
autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor cuvenite;
• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
• dezvoltarea parteneriatelor;
• dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor;
• diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială;
• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
• prevenirea marginalizării sociale;
• combaterea riscului de excuziune socială;
• combaterea abuzului şi neglijării persoanelor vârstnice;

Obiective specifice:

• Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile
şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;
• Asigurarea bunăstării vieţii tuturor copiilor în mediul familial;
• Prevenirea violenţei de orice natură împotriva copilului;
• Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de
contact,  vârstă,  nivel  de  pregătire  şcolară  şi  profesională,  adrese  de  domiciliu  etc.),  date  privind
indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale,
alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru
completarea Bazei de date;
• Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilităţi în condiţii de egalitate la toate resursele comunităţii
- mediul fizic, transport, informare si comunicare;
• Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi la locuri de munca;
• Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri
etc;
• Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de
servicii sociale;
• Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate acestea fiind considerate un mijloc prin care cetăţenii
sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi socială a comunități, să depăşească situaţii de dificultate
(temporare sau de lungă durată) şi să contribuie activ la bunăstarea colectivă.

Obiective generale urmărite prin PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE:



o Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe
plan local.
o Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale.
o Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate

La întocmirea Planului Anual de Acţiune Privind Serviciile Sociale s-a ţinut cont, în primul rand de
indeplinirea obiectivelor operationale si specifice a Compartimentului Asistență Socială și anume prevenirea
sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea
socială.

Persoanele care fac obiectul măsurilor prevăzute prin Planului Anual de Acţiune :

1.COPII
• Din familii aflate în situaţie de risc, fară venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de ajutor
social;
•  Din  familii  fară  venituri,  sau  cu  venituri  reduse  care  beneficiază  de  alocaţii  complementare  saU  de
susţinere pentru familia monoparentală;
• Copii aflaţi în situație de abandon şcolar;
• Cu alte probleme majore de sănătate ca o consecinţă a sărăciei;
• Cu handicap sever, autişti, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli incurabile;
• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
• Ai căror părinţi se află în divorţ;
• Delincvenţi juvenili.

2.TINERI
• Tineri aflaţi în situație de abandon şcolar;
• Cu handicap sever, autişti, sindromul Down, bolnavi psihici, alte boli;
• Ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
• Ai căror părinţi se află in divorţ;
• Delincventi.

3. ALTE GRUPURI ŞI PERSOANE VULNERABILE
• Persoane fară venituri sau cu venituri foarte mici;
• Persoane fără acte de identitate;
• Persoane/ Familii lipsite de locuinţa sau care au condiţii precare de locuit;
• Familii aflate în risc de abandon familial;
• Persoane cu deficienţe : fizice, psihice, - parte din ele neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa
serviciilor de specialitate:
•  Femei/mame  defavorizate:  fară  adăpost,  sărace,  singure,  cu  mulţi  copii  minori,  abuzate,  victime  ale
violenţei domestice;
• Vârstnici singuri, fară reprezentanţi legali, fără venituri, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale:

BENEFICII  SOCIALE:

1. Venitul minim garantat

Începand  cu 1 ianuarie  2011, plata  ajutorului  social  se  efectuează  de către  Agenţiile  juteţene de
prestaţii sociale devenite, din 2012, Agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială.



În prezent la nivelul Comunei Topraisar se află în plată un număr de 17 dosare de acordare a venitului minim
garantat. În anul 2021 se preconizează un număr de 25 de beneficiari.

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

Indemnizaţia  pentru  persoanele  cu  handicap  grav  se  accordă  conform  Legii  448/2006  privind
protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu handicap,  republicată,  cu completările  şi  modificările
ulterioare.  Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora,  datorită  unor afecţiuni  fizice,  mentale sau
senzoriale,  le lipsesc abilităţile de a  desfăşura  în mod normal activităţi  cotodiene,  necesitand măsuri  de
protecţie, în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psihomedicale, la un asistent personal.
În cursul anului 2020 un număr mediu lunar de 42  de persoane cu handicap grav ( prin asistenti

personali si indemnizatii) au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul grav de
handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv
Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Constanța. Se estimează un număr
de 60 de beneficiari în anul 2021.

3. Ajutorul de încălzire a locuinţei

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu ajutorul
pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri
reduse. 
De asemenea, se plateşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001. În
prezent se află în plată un număr de 12 dosare. La acest capitol în anul 2021 este estimat un număr de 30 de
dosare. 

4. Ajutoarele de urgenţă şi Ajutoarele de înmormantare.

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormantare se acordă  în baza legii 416/2001. Ajutorul de
urgenţă reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din
muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt
prevăzute expres de legislaţia în vigoare. 

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă
pe baza anchetei sociale și sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul
local.

În acest sens ajutoarele de urgenţă se acordă în vederea ameliorării situaţiei socio-economice şi de
sănătate a cetăţenilor care se află în situație de vulnerabilitate din comuna Topraisar.
Pentru acestea categorie suma necesară va fi prevăzută în Bugetul local pe anul 2021.

5.Alocaţia de susţinere familială

Alocaţia de susţinere familială se acordă în baza Legii 277/2010 ca formă de sprijin pentru familiile
cu venituri reduse până la 500 lei pe membru de familie, care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până
la 18 ani care urmează  o formă de învățământ. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat prin
Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

La sfârşitul anului 2020 se aflau în plată un număr de 60 de dosare privind acordarea alocaţiei pentru
susţinerea familiei. În anul 2021 preconizăm un număr de 100 de dosare.
Indicatorii
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul Anual de
Acţiune pentru 2021
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori:
- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială



- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere, realizarea unui studiu
privind beneficiarii de servicii sociale
- măsuri de îmbunătăţire a calităţii vietii beneficiarilor de servicii sociale pe baza rezultatelor studiului
- stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcţie de nevoile apărute.

6.Protecţia copilului

În  baza  Legii  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  republicată,  sunt
propuse  diverse  măsuri  de  protecţie,  ca  de  exemplu  plasamentul  familial,  supravegherea  specializată  la
domiciliul  părinţilor,  instituţionalizarea  sau  asigurarea  unui  asistent  maternal  pentru  copii  de  pe  raza
comunei Topraisar și reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protective
specială. 

Propunerile  sunt  înaintate  DGASPC  Constanța,  care  analizează  situaţia  minorilor  şi  instituie  o
măsură de protecție specială în funcție de particularitățile fiecărui caz. 

Trimestrial minorii care se află cu măsură de protective specială, respectiv plasament familial, sunt
monitorizaţi prin întocmirea unui raport de monitorizare.

Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile lor
naturale în vederea prevenirii unor viitoare comportamente deligvente.
Cheltuielile necesare privind protecţia şi  promovarea  drepturilor copilului  sunt alocate din fonduri  de la
bugetul de stat.

                                                                                  


