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Planul anual de acţiune   
                              PRIVIND SERVICIILE SOCIALE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL UAT PECICA.  

 Propuneri 2018 
 
 

Obiective operaţionale Activităţi Responsabili Indicatori de realizare/ 
Rezutate prevăzute la începutul anului 2018 

Finanţare  Termeni de          
realizare 

1. Consolidarea capacităților 
parentale  în   procesul de 
creștere, îngrijire și educare al 
copilului 

 
Informarea și consilierea femeilor 
gravide predispuse abandonului 
Inițierea și derularea de programe 
privind sănătatea reproducerii. 
  

  S.P.A.S. PECICA,  
 

- 5  femei gravide care vor fi informate și consiliate: Buget local 31.12.2018 

-6 persoane care vor beneficia de programe destinate 
promovării sănătății reproducerii: 

Buget local 31.12.2018 

-8 Persoane care vor beneficia de lapte praf de la 0-12 ani Buget de stat 
DSP ARAD 

Până la 
împlinirea 
vârstei de 1 an 

 -100 persoane care se va propune de indemnizație de  creștere 
a copilului:                                                                                                        

Buget de stat 
AJPIS ARAD 

31.12.2018 

- 100 copii pentru care se va propune acordarea alocației:  Buget de stat 
AJPIS ARAD 

31.12.2018 

 -1copil  fără acte de identitate a căror naștere a fost 
înregistrată                                                                                                      

Buget local 31.12.2018 

2. Promovarea cu prioritate a 
serviciilor de prevenire în 
domeniul oferirii serviciilor 
sociale, pentru copii, în funcţie de 
necesitatile identificate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea unor reţele de 
susţinere, de tipul consiliilor 
comunitare consultative, cu 
implicarea actorilor relevanţi în 
soluţionarea problemelor sociale, 
pentru copiii şi familiile care se 
confruntă cu situaţii de dificultate  
Crearea unor grupuri de suport, la 
nivelul comunităților locale, 
pentru copiii şi familiile care se 
confruntă cu situaţii de dificultate 
Dezvoltarea unor noi servicii 
sociale comunitare, destinate 
prevenirii separării copiilor de 

SPAS PECICA  -1 rețea de susținere:Consiliul comunitar consultativ                           Buget local 31.12.2018 

-1 copil / familie identificate ca apartinatori ai unor grupuri 
vulnerabile care vor beneficia de servicii sociale 

Buget local 31.12.2018 
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familiile lor, în funcţie de nevoile 
membrilor comunităţii: 
Servicii de consiliere  
Facilitarea accesului familiilor 
care se confruntă cu situaţii de 
dificutate la resurse publice şi 
orientarea acestora şi către 
resursele private ale comunităţii 
Informarea și consilierea 
familiilor cu copii cu handicap 
înspre cele mai adecvate servicii 
de recuperare disponibile  în   
proximitatea acestora 
Derularea acțiunilor de 
monitorizare ale fenomenului 
copiilor ai căror parinti sunt 
migrati temporar peste hotare. 
Informarea și consilierea 
membrilor comunitatii care doresc 
sa emigreze si-si parasesc 
temporar copiii. 

30 parinti care vor fi informati  cu privire la prevederile legale Buget local 31.12.2018 

-25 copii beneficiari de servicii de informare, consiliere, 
sprijinire în incadrare în grad de handicap 

Buget local 31.12.2018 

 -48 copii ai căror parinti sunt plecati la munca  în   
strainatate: 

Buget local 31.12.2018 

-5 beneficiari de sprijin material și financiar:  sponzorizări 31.12.2018 

-7 copii care vor beneficia de sprijin material și financiar în 
vederea prevenirii separarii de familie 

sponzorizări 31.12.2018 

 
3.Promovarea menţinerii 
copilului într-un mediu familial 
sau cât mai apropiat de acesta. 

 

Servicii de sprijin consiliere şi 
protecţie a copiilor şi 
familiilor de plasament, tutelă 

SPAS PECICA, 
instituţii ce 
furnizează servicii 
medicale, 
instituţii de 
educaţie 

 
12 familii /beneficiari ai serviciilor de consiliere  

Buget local 31.12.2018 

 

4.Promovarea drepturilor 
persoanelor vulnerabile social 
în procesul de furnizare a 
serviciilor 
 

Informarea angajaţilor din 
serviciile sociale  şi a 
beneficiarilor asupra procedurii 
serviciilor privind relaţia 
personalului cu beneficiarii 
(informarea privind regulamentul 
de organizare şi funcţionare şi a 
normelor interne), standardele în 
domeniu, legislaţia în domeniu  
 

spas  100% angajaţi ai serviciilor sociale  vor fi informaţi 
-5 angajaţi ai serviciilor sociale vor fi informaţi  

Buget local 31.12.2018 
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Informarea şi consilierea 
beneficiarilor de  servicii sociale  
asupra drepturilor şi 
responsabilităţilor lor, asupra 
valorilor promovate de 
comunitate 

SPAS - 100% beneficiari ai serviciilor sociale vor fi informaţi 
şi consiliaţi 
-90 beneficiari ai serviciilor sociale vor fi informaţi şi 
consiliaţi 
 

Buget local 31.12.2018 

5. Creşterea gradului de 
incluziune socială pentru 
persoanele vulnerabile social 

Monitorizarea și reevaluarea 
periodica a progreselor 
inregistrate, deciziilor și 
interventiilor specializate  în   
perioada de implementare a 
Planului individual de interventie 

SPAS -30 monitorizari și reevaluari periodice Buget local 31.12.2018 

 SPAS  -15 intalniri cu beneficiarii pentru informare și 
consiliere  în vederea implementarii planului individual 
de interventie,  

Buget local 31.12.2018 

Organizarea de campanii de 
informare și mediatizare privind 
drepturile beneficiarilor pentru 
sensibilizarea publicului larg și 
pentru valorizarea rolului 
persoanelor vulnerabile social  în   
societate și familie 

SPAS -1 acțiune de informare și mediatizare privind drepturile 
beneficiarilor,  

Buget local 31.12.2018 

Oferirea de servicii de informare 
şi consiliere persoanelor 
vulnerabile social în vederea 
facilitării accesului acestora la 
serviciile sociale şi de sănătate 

SPAS -60 beneficiari de servicii de informare şi consiliere în 
vederea facilitării accesului la serviciile sociale. 

Buget local 31.12.2018 

-5 persoane cu handicap care vor solicita internarea  
într-un centru de tip rezidential 

Buget de stat 31.12.2018 
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 -2persoane vârsnice care vor solicita internarea  într-un 
centru de tip rezidențial 

Buget de stat 31.12.2018 

Consiliere şi sprijin de 
specialitate acordate 
beneficiarilor din serviciile de tip 
rezidenţial în vederea menţinerii 
relaţiei cu familia, reprezentantul 
legal, prietenii, prin telefon, 
corespondenţă 
 Efectuarea de vizite în familiile 
beneficiarilor din serviciile de tip 
rezidenţial în vederea reintegrarii 
vizite, ieşiri în comunitate . 

SPAS -8 vizite care vor fi efectuate în familiile naturale ale 
beneficiarilor 

Buget local 31.12.2018 

Oferirea de servicii de informare 
și îndrumare pentru persoanele 
vulnerabile social privind 
incluziunea socială și egalitatea 
de șanse 

SPAS 
 
 

- 23 persoane vulnerabile social vor beneficia de servicii 
de informare și îndrumare  

Buget local 31.12.2018 

6. Creşterea gradului de 
ocupare profesională a 
persoanelor vulnerabile social 
 

Informarea şi consilierea 
persoanelor vulnerabile social cu 
privire la posibilitatea accesului 
la un loc de muncă în colaborare 
cu AJOFM și autoritățe locale 

SPAS 
 

-23 beneficiari vor fi informaţi şi consiliaţi,  Buget local 31.12.2018 

Informarea şi încurajarea 
participării persoanelor 
vulnerabile social la bursele 
locurilor de muncă organizate de 
AJOFM şi acompanierea 
acestora, după caz 

SPAS 
 

-20 persoane vulnerabile social vor participa la burse 
ale locurilor de muncă 

Buget de stat 31.12.2018 
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7.Prevenirea instituţionalizării 
persoanelor vulnerabile social 
şi participarea activa a acestora 
la viata sociala 
 

Acordarea prestațiilor de 
asistență socială – venitul minim 
garantat conform Legii 416/2001, 
ajutor încălzire conform OUG 
70/2011 pentru persoanele 
vulnerabile social, ajutoare 
materiale, etc 

SPAS  -120 persoane vor beneficia de venit minim garantat 
 -120 persoane vor beneficia de ajutor de încălzirea cu 
lemne 

Buget de stat 
Buget local 

31.12.2018 

 SPAS -30 persoane vor beneficia de ajutor de incălzirea 
locuinţei cu lemne 

Buget de stat 31.12.2018 

-4 persoane vor beneficia de ajutor de urgență Buget local 31.12.2018 

-1500 persoane care vor  beneficia de alimente POAD 31.12.2018 

 -25 de familii beneficiare de alocație pentru susținerea 
familiei 

Buget de stat 31.12.2018 

-10 persoane vor presta munci în folosul comunitătii                                                            
 

Buget de stat 31.12.2018 

Acordarea drepturilor de 
asistență socială pentru 
persoanele încadrate în grad de 
handicap  

SPAS -64 asistenți personali  
-20 indemnizatii pentru persoane încadrare în  grad de 
handicap I 

Buget local 31.12.2018 

Informarea și sprijinirea 
persoanelor cu dizabilități în 
vederea obținerii drepturilor de 
care pot beneficia în urma 
încadrării în grad de handicap 

SPAS - 100% persoane încadrate în grad de handicap care 
solicită informații și sprijin vor beneficia de aceste 
servicii,  

Buget local 31.12.2018 

Identificarea situatiilor de risc  în   
care se afla persoanele 
vulnerabile social, situatii care 
pot conduce la institutionalizarea 
acestora 

SPAS -1 persoana vulnerabilă social vor fi în risc de 
institutionalizare  

Buget de stat 31.12.2018 
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Acordarea de servicii de 
îndrumare, sprijin și consiliere, 
evaluare (inclusiv evaluarea 
inițială/complexă  în   vederea 
încadrării  în grad de handicap) 
educație pentru sănătate atat 
pentru beneficiari cât și pentru 
familie și acordarea de servicii de 
prevenire a excluziunii sociale și 
integrare sociala 

SPAS -150 persoane care vor beneficia de servicii de 
îndrumare, evaluare, sprijin, consiliere, educație pentru 
sănătate 

Buget local 31.12.2018 

-2 persoane vor beneficia de servicii de prevenire a 
excluziunii sociale 

Buget de stat 31.12.2018 

 
 
8. Promovarea la nivelul 
comunităților locale a unei 
imagini pozitive a persoanelor 
vulnerabile din punct de vedere 
social 

Continuarea parteneriatelor 
existente şi încheierea de noi 
parteneriate privind oferirea 
de servicii sociale  

SPAS o convenţie de colaborare public-private va fi 
menținută, 

Buget local 31.12.2018 

9. Creșterea gradului de 
comunicare și colaborare 
instituțională și 
interinstituțională 

Mentinerea legaturii cu 
factorii de decizie locali prin 
organizarea de intalniri de 
lucru, solicitarea de anchete 
sociale, vizite la primariile de 
domiciliu ale beneficiarilor 

SPAS - 2 întalniri de lucru,  Buget local 31.12.2018 

230  solicitări de anchete sociale Buget local 31.12.2018 

Colaborarea DGASPC Arad-
consilii locale și consilii 
comunitare consultative  în   
vederea identificarii solutiilor 
alternative pentru prevenirea 
institutionalizarii persoanelor 
vulnerabile social (rezolvarea 
problemelor la nivelul 
comunitatii) 

SPAS o intâlnire cu reprezentanti ai autoritatilor publice 
locale  

Buget local 31.12.2018 
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10.Îmbunătăţirea sistemului de 
monitorizare a copiilor şi 
persoanelor adulte aflate în 
sistemul de protecţie şi în 
situaţii de risc 

Întreţinerea şi actualizarea 
bazelor de date privind copiii 
beneficiari ai serviciilor 
sociale 

SPAS o bază de date privind copiii, întreţinută şi actualizată Buget local 31.12.2018 

Întreţinerea şi actualizarea 
bazelor de date privind 
persoanele vulnerabile social 

SPAS O bază de date privind persoanele vulnerabile social 
întreţinute şi actualizate  

Buget local 31.12.2018 

11.Promovarea drepturilor 
copiilor şi persoanelor adulte 
ocrotite, precum şi a serviciilor 
oferite acestora de către 
furnizorii de servicii sociale 

Continuarea colaborării cu 
reprezentanţii mass-media în 
scopul creşterii gradului de 
informare a publicului prin 
realizarea şi transmiterea 
periodică de materiale 
informative privind activitatea 
în domeniul social, precum şi 
prin actualizarea periodică a 
informaţiilor existente în 
paginile web ale furnizorilor 
de servicii sociale  

SPAS 1 pagină web ale instituțiilor /organizațiilor care vor fi 
actualizate:  

Buget local 31.12.2018 

 
                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
                                      GOLDEA DANIEL                                                                                                                         MOȚ ADELA LILIANA 


