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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTARARE  
privind aprobarea Planului Anual de Dezvoltare a Serviciilor Sociale  

pentru  anul  2021 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinara la data de 28 ianuarie 2021, 
Văzând referatul de aprobare nr. 163 din 20.01.2021 al proiectului de hotarare inscris la punctul 5 al proiectului ordinii de zi propus prin 

Anexa Dispozitiei nr. 5/20.01.2021 intocmit de  Primarul Comunei Blăjel prin care se solicita aprobarea planului anul de servicii sociale 
Avand in vedere raportul nr. 181 din 22 ianuarie 2021 a compartimentului de asistenta sociale, ca si compartiment de resort, si avizul comun 

al comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 din cadrul Consiliului Local Blajel din data de 27 ianuarie 2021 prin care se propune adoptarea hotararii, 
Vazand HCL nr. 22/22.03.2018 privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018 - 2023 
În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată şi actualizată, si ale art. 112, alin. 3, lit. a și b  din  Legea nr.292/2011,  legea de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de 
asistenţă socială 
         In temeiul art. 129 alin 2 lit d, si alin 7 lit b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Se aprobă Planul anual  de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru  anul  2021,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Blăjel în calitate de coordonator al activitățiii Compartimentului de Asistentă socială se incredintează cu ducerea la 
îndeplinire a pezentei hotărâri.                         

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
compartimentului asistenta sociala şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariblajel.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 
Costin Nicolae                 Secretar general 
                                         Ghiorghe Ioana 
Nr. 6/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 28 ianuarie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  
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                                                                                                                                                    Anexa la Hotararea nr. 6/28.01.2021 

PLAN  ANUAL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE  2021 
 

OBIECTIV 

STRATEGIC 

OBIECTIVUL 

OPERAȚIONAL 

ACTIVITATEA 

ACTȚIUNEA/MĂSURA 
TERMENE 

REZULTATE AȘTEPTATE 

  

Obiectiv strategic 
1.: 

Dezvoltarea de 
servicii  
cu caracter primar 
  
  

  

  

  

  

Obiectiv operațional 
1.1.: 

Dezvoltarea activităților 
de identificare și 
evaluare inițială a nevoii 
sociale individuale, 
familiale și de grup 

  

  

  

 

Acțiunea 1.1.1 

Perfecționarea profesională a 
personalului existent 

Permanent 

 

Crearea unei baze de date 
funcțională și eficientă 

 
 

Creșterea gradului de 
accesibilitate la serviciile 

sociale 
 
 

Creșterea calității vieții 
persoanelor asistate 

Acțiunea 1.1.2 

Realizarea unei baze de date cu privire 
la persoane aflate în situțtie de 
dificultate, de risc 

Permanent 

Acțiunea 1.1.3 

Încheierea de parteneriate public-
privat  
Încheierea de parteneriate public-
public 

Permanent 

 Obiectiv operațional 
1.2.: 

Dezvoltarea activităților 
de informare asupra 
drepturilor  și obligațiilor 

Acțiunea 1.2.1. 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
asociații și organizații 
neguvernamentale 

Permanent 

 

Creșterea gradului de 
accesibilitate la serviciile 

sociale 
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Acțiunea 1.2.2. 

Realizarea unor campanii de 
informare în comunitate 

Actiunea 1.2.3. 

Realizarea și distribuirea de materiale 
informative pe teme de asistență 
socială 

Permanent 

 

 
 

Cunoașterea rolului asistenței 
sociale în comunitate 

 Obiectiv operațional 
1.3.: 

Diversificarea acțiunilor 
de conștientizare și 
sensibilizare socială 

 

Acțiunea 1.3.1. 

Organizarea  de dezbateri publice cu 
grupuri de persoane defavorizate, 
reprezetanti ai instituțiilor locale, 
asociații, ONG-uri. 

Periodic Implicarea în implementarea 
politicii publice locale 

de asistenta socială 
a persoanelor defavorizate,a 
instuțiilor locale, asociații, 

ONG-uri 
Acțiunea 1.3.1. 

Promovarea în mass media și prin 
internet a acțiunilor  

Periodic 

 Obiectiv 
operațional:1.4.: 

Creșterea calității și 
dezvoltarea serviciilor 
sociale 

Acțiunea 1.4.1.: 

Evaluarea continuă a personalului și a 
nevoilor de formare profesională  

Permanent 

Îmbunatățirea continuă a 
serviciilor sociale 

 

Acțiunea 1.4.2.: 

Înaintarea de propuneri privind 

organizarea unor cursuri care să 

corespundă nevoilor de formare și 

Permanent 
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perfecționare 

  Acțiunea 1.4.3.: 

Crearea unor grupuri de suport pentru 
beneficiari, în funcție de problemele 
cu care se confruntă 

Permanent 

 

Acțiunea 1.4.4.: 

Acordarea de servicii sociale adaptate 
nevoilor beneficiarilor și în functie de 
prioritațile identificate în urma 
evaluării si monitorizării 

Permanent 

Obiectiv strategic 
2.: 

Crearea și 
dezvoltarea 
serviciilor alternative 
adaptate nevoilor 
persoanelor cu 
dizabilități 

  

  

  

  

Obiectiv operațional 
2.1.: 

Prevenirea 
instituționalizării 
persoanei cu dizabiliățti 
  
  

  

  

  

  

Acțiunea 2.1.1. 

Consilierea familiei 
La ivirea 
cazului 

 

 

 

Reducerea numărului 
persoanelor cu dizabilitățti 

instituționalizate 
  
 . 

 

 

 

Acțiunea 2.1.2 
Diversificarea și dezvoltarea 
serviciilor de îngrijire la domiciliu 
acordate persoanelor cu dizabilități. 

2020-2023 

Acțiunea 2.1.3 
Asigurarea continuitatii 
serviciilor/beneficiilor 

Permanent 

Acțiunea 2.1.4 
Creșterea numărului de asistenți 
personali pentru persoanele cu 
handicap grav. 

Permanent 
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Creșterea calității vieții 
persoanelor asistate Acțiunea 2.1.5. 

Instruirea asistentilor personali de 
către personal specializat. 

La ivirea 
cazului 

Acțiunea 2.1.6 

Acordare de ajutoare financiare 
și materiale în situații excepționale 

Periodic 

Obiectiv strategic 
3.: 

Dezvoltarea 
serviciilor de 
prevenire a separării 
copilului de familia 
sa 

  

  

  

  

  

  

  

Obiectiv operațional 
3.1.: 

Prevenirea separării 
copilului de familia sa 
prin întocmirea planului 
de servicii și susținerea 
reintegrării în familie a 
acestora 

  

  

  

  

  

  

Acțiunea 3.1.1. 

Identificarea, evaluarea și  preluarea 
cazurilor 

Permanent 
Crearea unei baze de date 
eficientă și funțtională cu 
privire la copiii aflați în 

dificultate sau în situțtii de risc 
 

Creșterea capacității familiei 
în vederea depășirii situțtiei de 

dificultate în care se află 
 
 

Creșterea accesibiliățtii 
copilului și a familiei sale la 

serviciile și beneficiile 
destinate menținerii copilului 

în familie 

 

Asigurarea unor servicii de 

Acțiunea 3.1.2 
Evaluarea detaliată a situației copilului 
prin efectuarea  anchetei sociale 
inițiale  

Maxim 72 de 
ore de la 

înregistrarea 
cazului 

Acțiunea 3.1.3. 

Informarea și consilierea familiilor 
aflate în situație de abandon al 
copilului, prevenirea 
comportamentelor abuzive ale 
părinților și a violenței în familie 

Permanent 

Acțiunea 3.1.4. 

Elaborarea planului de servicii și 
emiterea dispoziției primarului de 

Maxim 30 de 
zile de la 

înregistrarea 
cazului 
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aprobare a acestuia calitate 

 

Consolidarea rezultatelor 
obținute în urma îndeplinirii 
obiectivelor planuui de servicii 

 

Încurajarea autonomiei 
familiei  pentru a nu crea 
dependență față de serviciile 
sociale. 

Acțiunea 3.1.5 
Implementarea planului de servicii 

De la data 
aprobării 

Acțiunea 3.1.6. 

Monitorizarea și evaluarea cazurilor 
Minim 3 luni 

Acțiunea 3.1.7. 

Monitorizare post servicii și 
închiderea cazului 

3 luni 

Acțiunea 3.1.8. 

Dezvoltarea de echipe de asistență 
primară integrată de tip SPOR 

2021 

Obiectiv strategic 
4.: 

Dezvoltarea de 
servicii pentru 
prevenirea  
instituționalizării 
persoanelor vârstnice  

Obiectiv operational 
4.1.: 

Prevenirea 
instituționalizării 
persoanelor vârstnice 

  

 

 

 

Acțiunea 4.1.1. 

Identificarea și evaluarea  cazurilor 

Permanent  

Crearea unei baze de date 
referitoare la persoanele 

vârstnice 
 
 

 

Identificarea nevoilor 
persoanei vârstnice 

 

Acțiunea 4.1.2. 

Efectuarea anchetelor sociale 
De la luarea în 

Evidență 

Acțiunea 4.1.3. 

Informarea și consilierea familiei în 
vederea prevenirii instituționalizării 
persoanelor vârstnice 

Când este 
cazul 
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 Creșterea capacității 
serviciilor publice de 
asistență socială din 
unitățiile administrative 
teritoriale pentru 
persoane vârstnice 
dependente 

 

Acțiunea 4.1.4. 

Promovarea mișcării de voluntariat în 
rândul persoanelor vârstnice active. 

 

 

2021 

 

 

 
 
 
 
 

Sprijinirea persoanelor 
vârstnice în vederea depășirii 

situației de dificultate Acțiunea 4.1.5. 

Depunerea unei solicitări de finanțare 
în cadrul programelor de interes 
național ”Servicii comunitare la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice 
dependente” 

Până în luna 
iulie 2020 

 

 

Obiectiv strategic 
5.: 

Dezvoltarea de 
servicii destinate 
victimelor  
violenței în familie și 
a agresorilor 

Obiectiv operațional 
5.1.: 

Prevenirea 
comportamentelor 
agresive în cadrul 
familiei 

  

  

Acțiunea 5.1.1. 

Informare și consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței în 
familie.  

 

 

La luarea in 
evidență 

 

Sprijinirea victimelor  în 
vederea depășirii situației de 

criză/dificultate 

Acțiunea 5.1.2. 

Orientarea victimelor  în vederea 
accesării unor servicii, obținerii unor 
drepturi. 

Orientarea  agresorilor în vederea 
accesării unor servicii, pentru 
depășirea situației de criză, 
detensionarea situațiilor 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Reducerea numărului de cazuri 
de violență in familie 

Obiectiv strategic 
6.: 

Infințarea  și 

Obiectiv operational 
6.1.: 

 Diminuarea sarăciei și  a 

Acțiunea 6.1.1. 

Dezvoltarea de servicii integrate de 
informare, consiliere socială și 
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dezvoltarea de 
servicii având drept 
scop prevenirea și 
diminuarea sarăciei, 
a riscului de 
excluziune socială, 
reducerea și 
prevenirea  
abandonului școlar 

riscului de excluziune 
socială, reducerea și 
prevenirea  abandonului 
școlar 

orientare în vederea accesării unor 
servicii; obținerea unor 
drepturi/facilități. 

 

 

 

2021 

 

Reducerea riscului de 
excluziune socială, reducerea 

și prevenirea  abandonului 
școlar, diminuarea sărăciei  

 

Acțiunea 6.1.2 

Înfințarea unui afther school pentru 
elevii Școlii Gimnaziale din Comuna 
Blăjel  

Acțiunea 6.1.3. 

Continuarea proiectelor de incluziune 
socială  privind  integrarea locativă, 
educativă și de sănătate a comunității 
rrome 
Campanii de informare și 
conștientizare  a comunității cu privire 
la riscurile abandonului școlar 
 
Acțiunea 6.1.4. 

Menținerea și dezvoltarea 
parteneriatelor existente 
Incheierea de  parteneriate noi, public-
public, public – privat 

 

Presedinte de sedinta                                                                  Secretar 
Costin Nicolae                                                                 Ghiorghe Ioana                                                          
                                                                                                                                                                                        
 

 


