
  

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 HOTĂRÂREA Nr.32 

din 23.02.2021  

privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul Consiliului Local Nădlac, pentru anul 2021 

 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.02.2021 

 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 880 din 08.02.2021 

- referatul Direcției de Asistenţă Socială nr.864/05.02.2021 

- adresa primăriei orașului Nădlac nr.817/03.02.2021 înaintată Consiliului 
Județean Arad 

- prevederile art.112(3) pct.b, art.118 şi art.119 din Legea 292/2011 a 

asistenţei sociale, actualizată 
- prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul consiliului județean/consiliul local/Consiliul general al municipiului 

București 
- prevederile art.3, alin.2, lit.b din anexa n.2 la Hotărârea Guvernului  

nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 
de personal, actualizată 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 

nomenclatorului de servicii sociale, precum și a regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale, actualizată 
- prevederile art.129, (2), lit.b,d, (4), lit.e, (7), lit.b din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 

tineret şi sport 

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată, 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 

ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC PE ANUL 

2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- Direcția de Asistenţă Socială din cadrul primăriei oraşului Nădlac 
- Centrul de zi de îngrijire a copiilor Nădlac 

- Instituţia Prefectului– judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 
 
 

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
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         Avizat                                                                                       Anexa la Hotărârea Consiliului local Nădlac 

           PRIMAR                     nr.32/23.02.2021 

   Mărginean Ioan-Radu 

                                                                                                                                                          

                      

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 

 ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN BUGETUL 
CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC 

PENTRU ANUL 2021 
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COMPONENTA: FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE COPIILOR 

 
 

1.DIRECŢIA DE ACŢIUNE: Susținerea unei dinamici proactive în procesul de menținere  a unității familiei 

 
Obiective 

operaţionale 

Activităţi Indicatori realizare PROPUNERI 2021 

1. Consolidarea 

capacităților 

parentale  în   

procesul de creștere, 

îngrijire și educare 

al copilului 

Crearea și derularea de    programe destinate educării 

părinților și persoanelor care au responsabilitatea 

îngrijirii  copiilor  

Informarea și consilierea femeilor gravide predispuse 

abandonului 

Inițierea și derularea de programe privind sănătatea 

reproducerii 

 

 

  

 

Total  de programe destinate 

educării părinților  
 

3 programe de educare a părinţilor -  

CZ Nădlac 

„Metode de educare a copilului” 

„Eu sunt model pentru copilul meu” 

„Împreună de Crăciun” 

Total  participanți la programele 

destinate parinților  

Total participanți:  

- 20 copii beneficiari 
- 18 părinți 

(CZ Nădlac) 

Total  de femei gravide care vor fi 

informate și consiliate:  

Total  de femei gravide care vor fi 

informate și consiliate: 

-2 femei 

Total  de femei gravide vor fi 

monitorizate:  

-2 femei monitorizate 

Total  de persoane care vor 

beneficia de programe destinate 

promovării sănătății 

reproducerii:  

Total  de persoane care vor beneficia 

de programe destinate promovării 

sănătății reproducerii: 

-3 persoane 

Total copii care beneficiaza de 

tichete sociale conform 

-10 copii beneficiari 
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L.248/2015  

Total  de persoane care 

beneficiază de indemnizație de  

creștere a copilului:  

ICC 60 beneficiari 

Stimulent de inserție 12 beneficiari 

Total   copii pentru care s-a 

propus acordarea alocației:  

-60 copii propuși 

2. Promovarea cu 

prioritate a 

serviciilor de 

prevenire în 

domeniul oferirii 

serviciilor sociale, 

pentru copii, în 

funcţie de 

necesitatile 

identificate în 

judeţul Arad 

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 

Facilitarea accesului familiilor care se confruntă cu 

situaţii de dificutate la resurse publice şi orientarea 

acestora şi către resursele private ale comunităţii 

Dezvoltarea unor alte servicii comunitare în funcţie de 

nevoile identificate 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 

Infiintarea unor servicii de monitorizare și asistenta. 

Informarea și consilierea membrilor comunitatii care 

doresc sa emigreze si-si parasesc temporar copiii. 

Total  rețele de susținere:  1 rețea de susținere pentru: familiile ale 
căror copii sunt asistaţi la CZ Nădlac. 

Total  grupuri de suport care se 

vor organiza pentru susținerea 

persoanelor aflate  în dificultate:  

2 grupuri de suport 

-1 grup părinţii copiilor asistaţi în cadrul 

CZ Nădlac 

1 grup persoane, familii vulnerabile din 

comunitate 

Total  tineri, copii şi familii  

identificate ca apartinatori ai 

unor grupuri vulnerabile care vor 

beneficia de servicii sociale:   

Total copii – 20 CZ Nădlac 

Total  parinti care vor fi 

informati  cu privire la 

prevederile legale: 

Total - 18 familii – CZ Nădlac 

Total  servicii sociale care se vor 

oferi în funcţie de tipologia 

acestora:  

Total 1 – CZ Nădlac – prevenirea      

separării copilului de familia sa. 

Îmbunătățirea sau menţinerea standardelor de calitate,  

în   functie de necesitățile identificate, la nivelul 

serviciilor existente 
Servicii de asistenţă comunitară constând în suport de 

 Total  de copii ai căror parinti 

sunt migrati temporar  în 

strainatate care vor fi 

monitorizati:  

10 copii monitorizați 
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specialitate în exercitare drepturilor date de lege la 

nivelul comunitatilor locale 

Întreţinerea bazei de date a cazuisticii sociale 

Monitorizarea femeii gravide 

Servicii de zi şi consiliere 

Servicii after school 
Servicii de monitorizare şi asistenţă a copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Sprijin financiar şi material acordat familiilor care se 

confruntă cu situaţii de dificultate 

Servicii de informare, consiliere, sprijinire în integrarea 

în grad de handicap a copiilor 

Iniţierea de noi acţiuni de informare și consiliere a 

gruputilor tinta implicate  în   fenomenul ‚copilului 

activ economic’, copilul care: deruleaza munci casnice  

în   conditii de izolare și a abandonat orice forma de 

scolarizare,efectueaza activitati economice contra unor 

plati sau  în   conditii care le pot afecta integritatea,  
sunt constransi la activitati ilegale  (cerşetorie, trafic de 

droguri, prostituţie/pornografie infantilă, etc.)  

Total  de copii ai căror parinti 

sunt plecati la munca  în   

strainatate:  

-10 copii cu părinți plecati in strainatate 

Total  beneficiari de sprijin 

material și financiar: 30 CL 

Nadlac 

- 50 beneficiari de ajutor material CZ 

Nădlac 

Total  beneficiari de servicii 

sociale:  
 

-20 beneficiari 

 

 

COMPONENTA : FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PERSOANELOR 

ADULTE VULNERABILE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL 

 
1. DIRECȚIA DE ACȚIUNE: Promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor vulnerabile social ca cetăţeni 

activi în măsură de a-şi controla viaţa 
 

Obiective 

operaționale 

Activități Indicatori de realizare 

 

PROPUNERI 2021 
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1.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 

Total: angajaţi ai serviciilor 

sociale vor fi informaţi  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

- 8 angajaţi informaţi 

-21 beneficiari informaţi 

Total:  beneficiari ai serviciilor 

sociale vor fi informaţi,  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari informaţi 

Total: program/curs de instruire 
pentru psihologi, înrijitori, 

educatori, asistenţi sociali în 

psihoterapie familială sistemică  

 

Informarea angajatilor serviciilor sociale cu privire la 

Codul etic al angajatilor, Codul drepturilor 

beneficiarilor, standardele  în   domeniu, legislatia  în   

domeniu și Ghidul beneficiarului 

Total: angajati vor fi formati,  Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

- 8 angajaţi informaţi 

Informarea şi consilierea beneficiarilor de  servicii 

sociale  asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor, 

asupra valorilor promovate de comunitate 

Total: beneficiari ai serviciilor 

sociale vor fi informaţi şi 

consiliaţi,  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari informaţi 

 

Instruirea angajatilor din serviciile sociale privind 

tematica  în   domeniul situatiilor de urgenta, privind 

tematica  în   domeniul sănătății   și securitatii muncii 

Total:  angajati vor fi instruiti,  Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

- 8 angajaţi informaţi 

2. Creşterea gradului 

de incluziune socială 

pentru persoanele 

vulnerabile social 

Desfăşurarea de activităţi de socializare şi petrecere a 

timpului liber pentru beneficiarii serviciilor de tip 

rezidenţial   

Total: de persoane beneficiare ale 

serviciilor de tip rezidențial vor fi 

implicate în activităţi de 

socializare şi petrecere a timpului 

liber  
 

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 
-10 beneficiari   

Implicarea beneficiarilor din centrele de tip rezidențial 

în luarea deciziilor şi măsurilor care le afectează viaţa, 

respectiv stabilirea obiectivelor în procesul de oferire a 

serviciilor - îngrijire, recuperare, reabilitare, reinserţie 

socială şi profesională 

Total: beneficiari ai centrelor de 

tip rezidențial vor fi implicaţi în 

luarea deciziilor şi măsurilor care 

le afectează viaţa  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-10 beneficiari   

Monitorizarea și reevaluarea periodica a progreselor 

inregistrate, deciziilor și interventiilor specializate  în   

perioada de implementare a Planului individual de 

interventie 

Total: de monitorizari și 

reevaluari periodice, din care:  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari  



 

 

 6 

Monitorizarea și reevaluarea periodica a progreselor 

inregistrate, deciziilor și interventiilor specializate  în   

perioada de implementare a Planului individual de 

interventie 

Dezvoltarea de programe pentru combaterea izolarii și 

incurajarea reintegrarii sociale a persoanelor 
vulnerabile social 

-100% din beneficiarii centrelor 

de tip rezidențial vor fi informați 

și consiliați  în vederea 

implementarii planului individual 

de interventie  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari informaţi 

Total:  de intalniri cu beneficiarii 

pentru informare și consiliere  în   

vederea implementarii planului 

individual de interventie  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

- 42 întâlniri 

Desfasurarea de activitati de terapie ocupationala 

adaptate potentialului benefciarilor de servicii sociale 
Total: persoane vor beneficia de 

terapie ocupațională din cadrul 

centrelor de tip rezidențial vor 

beneficia de terapie ocupațională,  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari  

Oferirea de servicii de informare şi consiliere 

persoanelor vulnerabile social în vederea facilitării 

accesului acestora la serviciile sociale şi de sănătate 

Total:  beneficiari de servicii de 

informare şi consiliere în vederea 

facilitării accesului la serviciile 

sociale şi de sănătate din centrele 

de tip rezidențial,  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

-21 beneficiari informaţi 

Oferirea de servicii de informare și îndrumare pentru 

persoanele vulnerabile social privind incluziunea 

socială și egalitatea de șanse 

Informarea şi consilierea persoanelor vulnerabile social 

cu privire la posibilitatea accesului la un loc de muncă 

în colaborare cu AJOFM și autoritățe locale 

Total: beneficiari vor fi informaţi 

şi consiliaţi,  

-12 beneficiari informati 

3. Prevenirea 

instituţionalizării 

persoanelor 

vulnerabile social şi 

participarea activa a 

Oferirea de servicii de asistență  la domiciliu pentru 

persoanele vulnerabile social 

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 

Total:  beneficiari ai unor servicii 

de asistare la domiciliu, și anume:  
 

Total: de persoane vor beneficia 

de venit minim garantat, 

-55 persoane beneficiare 
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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 

Acordarea drepturilor de asistență socială pentru 

persoanele încadrate în grad de handicap  

Total: de  familii care vor 

beneficia de ajutor încălzire,  

 

-100% anchete sociale vor fi 

întocmite pentru persoanele care 

vor solicita acordarea prestațiilor 
de asistență socială, din care:  

-Total: anchete sociale vor fi 

întocmite pentru persoanele care 

vor solicita acordarea prestațiilor 

de asistență socială,  

 

- 100% anchete sociale vor fi 

realizate pentru obținerea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap,  

-Total: anchete sociale vor fi 

realizate pentru obținerea 

drepturilor persoanelor cu 

handicap,  

-45 familii beneficiare 

 

 

 

 

-100% anchete sociale efectuate 

 

 

-30 anchete sociale la cazuri noi 

 

 

-100% anchete sociale efectuate 

 

 

-100% ancheta efectuate 

Total: de persoane care vor  

beneficia de alimente,  

170 persoane ( prin programul POAD) 

Total: de familii beneficiare de 

alocație pentru susținerea 

familiei,  

-20 familii  beneficiare 

Total: de persoane vor presta 

munci în folosul comunitătii,  

-12 persoane care vor presta muncă în 

folosul comunității 

Total: familie  va beneficia de 

ajutor de înmormântare,  

Total: de anchete vor fi realizate 

pentru repartizarea unei locuințe,  

-2 familii beneficiare 

Acordarea drepturilor de asistență socială pentru 

persoanele încadrate în grad de handicap  
Total: locuri muncă vor fi 

menținute pentru asistenții 

-80 locuri de munca menținute 
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Informarea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în 

vederea obținerii drepturilor de care pot beneficia în 

urma încadrării în grad de handicap 

personali,  

-100% de anchete sociale vor fi 

întocmite pentru persoanele care 

vor solicita încadrarea în grad de 

handicap,  

 

 

Total: de asistenți personali,  

-100%anchete sociale intocmite 

 
 

 

 

 

-55 asistenți personali 

- 100% persoane încadrate în 

grad de handicap care solicită 

informații și sprijin vor beneficia 

de aceste servicii,  

-100% persoane vor fi informate și 
sprijinite 

Informarea și sprijinirea persoanelor cu dizabilități în 

vederea obținerii drepturilor de care pot beneficia în 

urma încadrării în grad de handicap 

Infiintarea unor servicii de zi și sau servicii de criza de 

tip “respiro care” pentru prevenirea institutionalizarii 

persoanelor vulnerabile social, care sa asigure protectia 

acestor categorii de persoane pe termen scurt 

-100% de persoane cu dizabilități 

vor fi informate  

-100% persoane vor fi informate  

Total:  de centre care se vor 

înființa ,  

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac 

Centru de zi pentru persoanele vârstnice 

 Infiintarea unor servicii de zi și sau servicii de criza de 

tip “respiro care” pentru prevenirea institutionalizarii 

persoanelor vulnerabile social, care sa asigure protectia 

acestor categorii de persoane pe termen scurt 

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

la institutionalizarea acestora 

Total:  de beneficiari ai 

cantinelor sociale 
 

 

Asociaţia Diakonia Evanghelică Nădlac: 

- 40 beneficiari 
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COMPONENTA: ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE A FURNIZORILOR 

DE SERVICII SOCIALE 

 
 

1. DIRECȚIA DE ACȚIUNE: Dezvoltarea instituţională susţinută în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale 

oferite 
 

Obiective 

operaționale 

Activități Indicatori de realizare 

 

PROPUNERI 2021 

1.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 

Total: baze de date privind copiii 

întreţinute şi actualizate,  

 

Total baze de date nou create  

1 baza de date  

Întreţinerea şi actualizarea bazelor de date privind 

persoanele vulnerabile social 
Total  baze de date privind 

persoanele vulnerabile social 

întreţinute şi actualizate din care:    
Total  baze de date nou create:  

1 baza de date 

 

 

0 

Realizarea de materiale informative privind drepturile 

beneficiarilor și serviciilor oferite precum și 

distribuirea lor  în   randul benefciairilor  în   cadrul 

diverselor evenimente organizate 

Total: materiale informative care 

se vor realiza,  

2 materiale 

 

Total  materiale informative care 

se vor distribui  

 

2 materiale 

Total  de materiale,  

 

4 materiale 

2.Promovarea 

drepturilor copiilor 

şi persoanelor adulte 

ocrotite, precum şi a 

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 

Total  materiale informative care 

vor fi transmise către mass-media 

pentru fiecare eveniment 

organizat sau evenimente 

deosebite:   

- 5 materiale NTTV – CZ 

- 2 materiale DAS 
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serviciilor oferite 

acestora de către 

furnizorii de servicii 

sociale 

existente în paginile web ale furnizorilor de servicii 

sociale  
Total  conferințe de presă care 

vor fi desfășurate pentru fiecare 

eveniment organizat sau 

evenimente deosebite:   

 

Total colaborări cu 

reprezentanţii mass-media care 

vor fi menținute   

-1 colaborare 

Total  pagini web ale instituțiilor 

/organizațiilor care vor fi 

actualizate:   

-  NTTV 

Desfăşurarea de campanii de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la problematica socială şi serviciile 

sociale    

 

Total  campanii de sensibilizare 

care vor fi desfășurate:  

4 campanii sensibilizare CZ Nădlac 

Total  participanți la campanii de 

sensibilizare:  

 

Desfăşurarea de campanii umanitare și strângere de  

fonduri  
Total  campanii umanitare, 

strângere de fonduri care vor fi 

desfășurate:   

2 campanii sensibilizare CZ Nădlac 

2 campanii strângere de 

materiale/fonduri 

Total   beneficiari ai campaniilor 

umanitare:   

20 beneficiari CZ Nădlac 

2 beneficiari DAS 

Implementarea standardelor privind controlul intern - instruiri ale angajaţilor – studiu 

individual 

 

- instruiri ale angajatilor din 

serviciile sociale – studiu 

individual  

- 
 

 

7 angajați ai CZ Nădlac – 12 zile / an 

2 angajati ai DAS – 6 zile/an 

3. Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 

oferite beneficiarilor 

prin aplicarea 

standardelor minime 

Implementarea legislatiei  în   domeniul protectiei 

copiilor și persoanelor adulte vulnerabile din punct de 

vedere social 

Total  de rapoarte de activitate 

anuale:   

- 10 rapoarte lunare – CZ Nădlac 

- 1 raport anual – CZ Nădlac 

-1 raport anual - DAS 

Total  rapoarte de audit 

(verificarea implementarii 

standardelor de calitate):   
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obligatorii de 

calitate în instituţiile 

care oferă servicii 

copiilor şi 

persoanelor adulte 

vulnerabile din 

punct de vedere 

social  
 

Derularea activitatilor de formare și profesionalizare a 

resurselor umane din sistemul de protectie sociala  în   

scopul asigurarii unui raport optim eficienta-eficacitate 

Total  numar de angajati care vor 

participa la cursuri de formare 

profesionala:   

 

- 2 angajați – CZ nădlac 

Sprijin material oferit persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile 
Total  persoane vor beneficia de 

sprijin material:   
 
  

- 20 persoane – CZ Nădlac în 

colaborare cu Crucea Roșie Nădlac 

- 10 dispozitive medicale pentru 
autonomie distribuite gratuit la cerere – 

CZ Nădlac în colaborare cu Crucea 

Roșie Nădlac 

Evaluarea satisfactiei beneficiarilor și angajatilor prin 

aplicarea de chestionare realizate  în   acest scop 
Total   rapoarte de activitate:   
 

  

 

Accesarea de fonduri nerambursabile  în   vederea 
dezvoltarii și diversificarii servciiilor pentru persoane 

vulnerabile social 

Total  ghiduri de finantari 

nerambursabile evaluate în 

vederea accesării de fonduri:   

1 - Asociaţia Diakonia Evanghelică 
Nădlac: 

 

 

Total  propunere de proiect 

înaintată spre finantare: 

1 - Asociaţia Diakonia Evanghelică 

Nădlac: 

4. Promovarea 

activităţilor de 

voluntariat în cadrul 

instituţiilor de 

asistenţă socială 

Întreţinerea situației voluntarilor din sistemul de 

asistenţă socială şi a unui sistem eficient de 

monitorizare a activităţii acestora 

Total  situații privind voluntarii 

întreținute și actualizate, 

contracte noi de voluntariat care 

vor fi încheiate:  

1 – CZ Nădlac 

1 - Asociaţia Diakonia Evanghelică 

Nădlac: 

 

Incurajarea activitatilor de voluntariat prin derularea de 

campanii de informare și mediatizare 
Total   numar de campanii de 

informare și mediatizare  privind 

voluntariatul:  

1 – CZ Nădlac 

 

Dezvoltarea unor servicii de sprijin prin intermediul 

voluntariatului 
Total  rețele de voluntariat 

funcționale:   

1 – CZ Nădlac 

 

Total  persoane care vor fi 

voluntare:   

5 – CZ Nădlac 
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3. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.113/2014 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile 

3. Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

4. Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

383/2015 

Pornind de la cadrul general al incluziunii sociale din Uniunea Europeană, principalele Obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

1) creșterea gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe ample de activare pe piața muncii;  

2) creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) și introducerea stimulentelor pro-activare pentru 

beneficiarii programului de beneficii sociale; 

3) promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată asupra copiilor; 

4) îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale; 

5) integrarea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare și a altor servicii publice prin 

transformarea asistentului social într-un ”integrator” cu o atribuție solidă de management de caz; 

6) investiții într-un sistem solid de e-asistență socială; 

7) creșterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

8) consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare. 
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5. Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârsnice 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 566/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

2. promovarea participării sociale active și demnea persoanelor vârstnice 

3. obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de lungă durată 

6. Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități,, 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

655/2016 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului.  

2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții.  

3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități.  

4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și 

în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii.  

5. Promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru 

persoanele cu dizabilități.  

6. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității 

vieții lor.  
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7. Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de sănătate, de calitate, care acordă atenție 

problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil și cât mai aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc.  

8. Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și datelor statistice și de cercetare colectate 

din toate domeniile de activitate.  

7. Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/2018 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice  

2. Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime  

3. Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale  

4. Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice  

8. Programe de interes naţional aprobate prin: 

 Hotărârea Guvernului nr. 193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de 

protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" 

 Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din 

unele unităţi administrativ-teritoriale" 
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Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Nădlac cuprinde: 

  1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

  2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

  3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAP. I 

 

  Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

  A. Serviciile sociale existente la nivel local 

 

Nr. crt. Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor 

sociale* 

Denumirea serviciu social Capacitate 

(număr de 

beneficari 

maxim/ 

lună) 

Grad ocupare 

(Media anuală = 

Nr total de 

beneficiari/ 6 luni) 

(Nr. total = 

existent la 01.07. 

+ intrări) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse a fi înființate 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. 8891CZ-C-II Oraș Nădlac – centrul de 

zi de îngrijire a copiilor 

din orașul Nădlac 

20 96 350.000     

TOTAL 1  20 96 350.000     

Grad ocupare  -  se exprimă procentual și se calculează în relație cu capacitatea. Gadul de ocupare = Media anuală x 100 / capacitate.  
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire / 

spațiu 

necesar 

- mp - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal 

de 

specialitate, 

de îngrijire 

și asistență; 

personal 

gospodărie, 

întrținere – 

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse a fi înființate 

Justificare 

Nr. 

beneficiari 

/ zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

Servicii 

comunitare 

de îngrijire 

la 

domiciliu 

8810ID-II Persoane 

vârstnice 

dependente 

 2  2 24.000   4800   

 
 
 
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Indicatori propuși 2021: 

- Număr servicii sociale contractate  - 1 

- Număr beneficiari din serviciile sociale contractate - 2 
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  Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Indicatori propuși 2021: 

- Număr activități nonprofit, de interes general finanțate nerambursabil - 0 

- Număr beneficiari de activități nonprofit de interes general finanțate nerambursabil - 0 

 

  D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu 

completările ulterioare: 

 

  1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local^5: 

    a) Asociația ”DIAKONIA EVANGHELICĂ” Nădlac cod 8899CPDH -I Cantină social și 8730-CR-V-I Cămin de bătrâni 

    b) ……………… 

 

^5 Enumerarea cuprinde obligatoriu codul serviciului social, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Indicatori propuși 2021: 

- Numărul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute, subvenționate, în baza Legii nr. 34/1998; -1 

- Numărul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute, care au solicitat subvenționare, în baza Legii nr. 34/1998; -1 

- Numărul serviciilor sociale (beneficiari)  subvenționate, în baza Legii nr. 34/1998; - 1 

- Numărul serviciilor sociale (beneficiari)  pentru care s-a solicitat subvenționare, în baza Legii nr. 34/1998; - 1 

 

  2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 

 

  3. Bugetul estimate 2020 al programului de subvenţionare: 70.000 lei 
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  a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - cod CPV 85300000-2  cod serv.soc.8899CPDH-I și cod serv.soc. 8810-ID-II 

 - cod CPV 85311000-2  cod de serv.coc.8730-CR-V-I    

  b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la 

nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; 

  c) bugetul programului de contractare: 24.000 lei 

  CAP. II 

 

  Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile 

art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

 Revizuirea/Actualizarea informaţiilor 

              Anul 2021 

 

DA NU 

1 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale  x 

2 Planul anual de acţiune x  

3 Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare x  

4 Informaţii privind serviciile sociale disponibile x  

 - lista furnizorilor de servicii sociale actualizată lunar x  

 - serviciile sociale care funcţionează în comunitate  x  

 - situaţii statistice x  

5.  Informaţii privind alte servicii de interes public actualizate cel puţin trimestrial x  

6.  Activităţi de informare a publicului x  

7. Telefonul verde  x 

8. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii x  

9. Campanii de promovare a serviciilor sociale x  

10. Organizarea de întâlniri tripartite  x 
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11. Activităţi de informare şi consiliere x  

12. Mesaje de interes public transmise prin presă x  

 

 

 

 

 

  CAP. III 

  Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

  1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire 

etc.: 

  a) cursuri de perfecţionare 

 

2021 - c.1. Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 4 9.800 

 

Indicatori propuși 2021 -  c.1: 

- Număr cursuri de perfecționare (pentru îndeplinirea standardelor  de calitate) - 5 

- Tematica cursurilor de perfecționare: 

1. 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului sau domenii conexe/interdisciplinare – asistent social, educator, șef 

centru; 

2. 21 ore pe an – managementul serviciilor sociale - șef centru 

3. managementul proiectelor cu finanțare nerambursabil – referent de specialitate 

 

  b) cursuri de calificare 

 

2021 -  c.1. Număr de persoane Buget estimat 

Personal auxiliar, deservire 2 1.000 
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Indicatori propuși 2021: 

- Număr cursuri de calificare (ex.: ECDL, managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, achiziții, etc.) - 2 

- Tematica cursurilor de calificare: noțiuni fundamentale de igienă 

 

 

 

  c) sesiuni de instruire pentru: 

  c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 

  c.2. asistenţi personali; 

  c.3. îngrijitori informali; 

  c.4. voluntari; 

 
 

Indicatori propuși 2021 -  c.1: 

- Număr sesiuni de instruire – c.1.: 12 

- Tematica sesiunilor de instruire – c.1.: 

Ordin 27/2019; Ordin 286/2006; Ordin 288/2006; Ordin 14/2007; Ordin 73/2005; Ordin 2634/2015; Ordin 1955/1995; Ordin 1225/2003; 

Ordonanta 68/2003; Hotararea 867/2015; Hotararea 9/2015; Legea 272/2004; Legea 292/2011; Legea 466/2004; 

 

Indicatori propuși 2021 c.2: 

- Număr sesiuni de instruire c.2: 1 

- Tematica sesiunilor de instruire c.2:   Asistentul personal al persoanei cu handicap grav 

 

Indicatori propuși 2021 c.4: 

- Număr sesiuni de instruire c.4: 2 

- Tematica sesiunilor de instruire c.4:   structura, misiunea şi activităţile centrului de zi; drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 
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2021 Număr de 

persoane 

Buget estimat Tematica 

personalul 

din centre 

6 10.000 Ordin 27/2019; Ordin 286/2006; Ordin 288/2006; Ordin 14/2007; Ordin 73/2005; Ordin 

2634/2015; Ordin 1955/1995; Ordin 1225/2003; Ordonanta 68/2003; Hotararea 867/2015; 

Hotararea 978/2015; Legea 272/2004; Legea 292/2011; Legea 466/2004 

asistenţi 

personali 

45 17.000 Asistentul personal al persoanei cu handicap grav 

îngrijitori 

informali 

- - - 

voluntari 2  Instruire iniţială cu privire la: 

  a) structura, misiunea şi activităţile centrului de zi; 

  b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

  c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

 
 
 
 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii 

profesionale, prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară etc.: 

 
 

Propuneri 2021 - c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 

 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

Supervizare în servicii sociale 

 

6 2.000 
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Indicatori propuși 2021: 

 - Număr de întâlniri de supervizare – 6 

 

 

 

 

 
Propuneri 2021 

Teme de interes  Număr de persoane Buget estimat 

Supervizare in serviciile 

sociale primare 

2 700 

Indicatori propuși 2021: 

 - Număr de întâlniri de supervizare - 2 

 
 

  e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional^9; 

 

Indicatori propuși 2021: 

 - Număr de sesiuni de formare organizate prin programe de interes naţional - 2 

 - Număr de participanți la sesiuni de formare organizate prin programe de interes naţional – 2 

   
 
  ^9 Potrivit prevederilor art. 106 lit. i) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale iniţiază şi asigură participarea la programe de formare profesională a personalului cu atribuţii în domeniu, precum şi a personalului informal. 

 

  2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau 

încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale: 

Propuneri 2021 

  a) pentru asistenţi sociali^10: nr. ……2…..; buget estimat ………1000 …….; 

  b) pentru psihologi: nr. ……x………; buget estimat ………x………; 
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  c) șef centru: nr. ……1…..; buget estimat ………500 …….; 

  a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 

  b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

  c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

 

 
  ^10 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) şi art. 17 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, instituţiile 
şi organismele publice sau private, abilitate prin lege să desfăşoare activităţi de asistenţă socială, au obligaţia de a asigura realizarea activităţilor 
specifice asistentului social [prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol] de către asistenţi sociali sau sub îndrumarea directă a acestora. În domeniul 
asistenţei sociale sunt implicaţi atât asistenţi sociali ca personal de specialitate, cât şi alte categorii de personal cu formare de nivel mediu a căror 
activitate este coordonată de către asistenţii sociali 
 

 

Propuneri 2021 -  c.1. personalul din centre 

conform cerinţelor standardelor de calitate; 

 

Număr contracte de supervizare  Număr fișe de post revizuite 

Pentru asistenţi sociali 3 3 

Pentru psihologi - - 

Pentru alte categorii profesionale 5 5 

TOTAL  8 8 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    
                     RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                                SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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