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Anexă la  
HCL nr.  140 /2018 

 
 

PLAN ANUAL LOCAL DE ACŢIUNE     
 privind serviciile  sociale  administrate  și finanțate din bugetul local, pentru  anul 2019 

 
Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin  

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 
 
 

A. COPII ŞI FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE 
Obiective : 
  -informare privind drepturile copilului în baza Legii nr.272/2004, beneficiile și serviciile acordate sau facilitate de către 
SPAS; 
  -prevenirea separării copilului de familie și a comportamentelor abuzive  în familie,  prin întocmirea și implementarea 
Planului de servicii individualizat; 
  -înregistrarea nașterilor pentru copiii găsiți  în maternitate sau unități sanitare; 
  -monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, întocmire Fisa de observație, Fisa de identificare a 
riscurilor privind situația familiilor cu copii; 
  -organizare de campanii de constientizare a părinților cu privire la obligativitatea de a notifica primăria cu privire la 
plecarea în străinătate; 
  -programe de informare, susţinere şi suport pentru părinţii copiilor aflaţi în situaţie de risc; 

-dezvoltarea unor programe de prevenire şi combaterea abuzului asupra copiilor; 
-încheierea în continuare a parteneriatelor cu asociaţiile şi fundaţiile din mun. Târgu Secuiesc care desfăşoară activităţi 

de asistenţă socială;  
 

OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI MĂSURI DE REALIZAT 
     

Nr. 
Crt 

BENEFICIARI PROBLEME CU 
CARE SE 

CONFRUNTĂ 

SERVICII ŞI 
PRESTAŢII 

ACORDATE LA 
NIVEL LOCAL 

RESPONSABIL TERMEN SURSE DE 
FINANŢARE 

1. FAMILII 
MONOPARENT

ALE 

-lipsă locuinţe 
-lipsă acte de 

identitate 

-acţiuni de prevenire a 
separării copiilor de 

părinţi; 

-Municipiul Târgu 
Secuiesc-SPAS 
-Consiliul Local 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizare 
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-resurse financiare 
insuficiente 

-acordare masă la cantina 
de ajutor social; 

-servicii socio-educative-
Centre de zi 

-acordare de ajutoare 
sociale, alocaţii de stat, 
alocaţie de susţinere a 

familiei, prestaţii 
financiare excepţionale; 
-respectarea  drepturilor 

copiilor 
-informare şi consiliere; 

-responsabilizarea 
familiei pentru creşterea, 

educarea şi îngrijirea 
propriilor copii; 

-înscrierea copiilor la 
creşe, grădiniţă, şcoli; 

Târgu Secuiesc 
-AJPIS Covasna 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

și ONG-uri 

 

2. FAMILII 
TINERE 

-lipsă locuinţe 
-lipsă acte de 

identitate 
-resurse financiare 

insuficiente ; 
 

-acordare masă la cantina 
de ajutor social; 

-creşterea accesului la 
serviciile de sănătate şi 

adaptarea serviciilor 
medicale  şi de 

promovare a sănătăţii; 
-găzduire în Adăpostul 

pentru oamenii străzii pe 
perioada sezonului rece 

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 

-mediator sanitar 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 

-Asociaţii,  Fundaţii 
și ONG-uri 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizări 

 

3. COPII 
SEPARAŢI DE 
PĂRINŢI SAU 

ÎN RISC DE 
SEPARARE 

-familii cu climat 
social nefavorabil; 

-lipsa locuinţei; 
-lipsa actelor de 

identitate; 
-abandon şcolar; 

-probleme de 
sănătate; 

-acţiuni de prevenire a 
separării copiilor de 

părinţi; 
-acordare masă la cantina 

de ajutor social; 
-servicii socio-educative-

Centre de zi 
-acordare de ajutoare 

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 

-mediator sanitar 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 
-AJPIS Covasna 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizări 
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-copil provenit din 
familii  cu climat 

social nefavorabil; 

sociale, alocaţii de stat, 
alocaţie de susţinere a 

familiei, prestaţii 
financiare excepţionale; 
-respectarea  drepturilor 

copiilor 
-informare şi consiliere; 

-responsabilizarea 
familiei pentru creşterea, 

educarea şi îngrijirea 
propriilor copii; 

-înscrierea copiilor la 
creşe, grădiniţă, şcoli; 

și ONG-uri 

4 COPII 
CERŞETORI 

-lipsă locuinţă; 
-lipsa actelor de 

identitate; 
-abandon şcolar; 

-resurse financiare 
insuficiente şi 
dificultăţi de 

gestionare a lor; 
-familii cu climat 
social nefavorabil; 

-acţiuni de prevenire a 
separării copiilor de 

părinţi; 
-acordare masă la cantina 

de ajutor social; 
-servicii socio-educative-

Centre de zi 
-acordare de ajutoare 

sociale, alocaţii de stat, 
alocaţie de susţinere a 

familiei, prestaţii 
financiare excepţionale; 
-respectarea  drepturilor 

copiilor 
-informare şi consiliere; 

-responsabilizarea 
familiei pentru creşterea, 

educarea şi îngrijirea 
propriilor copii; 

-înscrierea copiilor la 
creşe, grădiniţă, şcoli; 

 
 

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 

-mediator sanitar 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 
-AJPIS Covasna 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

și ONG-uri 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizare 
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5. TINERI 
PROVENIND 

DIN SISTEMUL 
DE PROTECŢIE 
A COPILULUI 

-lipsa locuinţei 
-lipsa actelor de 

identitate 
-resurse financiare 

insuficiente şi 
dificultăţi de 

gestionare a lor; 
-dificultăţi în găsirea 
unui loc de muncă 

-probleme de sănătate 
-dificultăţi în 

obţinerea unor 
drepturi 

-familii cu climat 
social nefavorabil 

-acordare de masă la 
Cantina de ajutor social 
-găzduire în Adăpostul 
pentru oamenii străzii; 
-creşterea accesului la , 

adaptarea la servicii 
medicale  şi de 

promovare a sănătăţii la 
nevoile  de sănătate; 

-locuinţe sociale;  

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 

-mediator sanitar 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

și ONG-uri 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizări 

 

 
  B. PERSOANE VÂRSTNICE: 
 OBIECTIVE: 
 -servicii de informare privind beneficiile  și serviciile existente pentru persoanele vârstnice; 
 -îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 
 -prevenirea  instituţionalizării persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de servicii sociale alternative; 
 -dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, a serviciilor şi prestaţiilor sociale; 
 -combaterea riscului de excluziune sociale a vârstnicului; 
 -creşterea calităţii vieţii; 
 -asigurarea  de programe pentru petrecerea timpului liber;  
 
Nr. 
Crt 

BENEFICIARI PROBLEME CU 
CARE SE 

CONFRUNTĂ 

SERVICII ŞI PRESTAŢII 
ACORDATE LA NIVEL 

LOCAL 

RESPONSABIL TERMEN SURSE DE 
FINANŢARE 

1. PERSOANE 
VÂRSTNICE 

-Sănătate precară 
-venituri mici în raport cu 

necesităţile 
-izolare, singurătate 

-capacitate scăzută de 
autogospodărire 

-absenţa suportului 

-acordare de masă la 
Cantina de ajutor social 
-găzduire în Adăpostul 
pentru oamenii străzii; 
-creşterea accesului la 
adaptarea la servicii 

medicale  şi de promovare a 

--Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 
-AJPIS Covasna 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizare 
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pentru familia care are în 
îngrijire o persoană 
vârstnică dependent 
-nr.redus de centre 

rezidenţiale medico-
sociale 

-lipsa unui centru de tip 
respire pentru personae 

cu dizabilităţi 
-nevoi spirituale 

sănătăţii la nevoile  de 
sănătate; 

-dezvoltarea  de servicii de 
îngrijire,   medicale  şi 
sociale la domiciliu; 

-acordarea de servicii de 
îngrijire paleativă; 

-acordare de servicii de 
informare şi consiliere; 
-acordare de prestaţii 

sociale:ajutor social, ajutor 
de urgenţă, ajutor pentru 

încălzirea locuinţei; 
-ajutor pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice; 
-prevenirea 

instituţionalizării 
persoanelor vârstnice prin 

dezvoltare  de servicii 
alternative; 

-creşterea calităţii vieţii; 
-prevenirea şi combaterea 

abuzului şi a neglijării; 
-acordarea de support pentru 
familiile care au în îngrijire 

personae vârstnice la 
domiciliu; 

-asigurare program de 
petrecere a timpului liber; 

 

și ONG-uri  
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C. PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 
 Obiective:  

-accesibilizarea instituţiilor publice; 
-accesibilizarea mijloacelor de transport în comun; 
-consiliere şi informare aspra drepturilor, obligațiile  și beneficiile  existente pentru  persoanele cu dizabilităţi; 
-întocmirea de anchete sociale  în vederea încadrării în  grad de handicap  și obținerea Certificatului de încadrare în grad de 

handicap; 
-întocmirea anchetelor sociale  în vederea angajării asistentului personal  al persoanei cu handicap; 
-întocmirea anchetelor sociale  în vederea acordării indemnizației  lunare acordată de Primărie pentru  persoana cu handicap 

grav cu drept de asistent personal; 
-acordare de ajutoare alimentare care provin din Programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate; 

 
 
 
Nr. 
Crt 

BENEFICIARI PROBLEME CU 
CARE SE 

CONFRUNTĂ 

SERVICII ŞI PRESTAŢII 
ACORDATE LA NIVEL 

LOCAL 

RESPONSABIL TERMEN SURSE DE 
FINANŢARE 

1 -persoane cu 
dizabilităţi minori şi 

adulţi 

-situaţie materială 
precară; 

-atitudine discriminatorie 
a societăţii; 

-lipsa profesioniştilor  în 
serviciile specializate; 

Absenţa suportului 
pentru familia care are în 
întreţinere personaă cu 

dizabilităţi; 
-lipsa fondurilor la nivel 
local pentru angajarea 
asistenţilor personali ai 
persoanei cu handicap 

grav  cu asistent 
personal; 

-lipsa centrelor de zi 
pentru personae cu 

dizabilităţi; 

-întocmire anchetă socială 
în vederea încadrării în grad 
de handicap  minor şi adulţi; 

-acordare de abonamente 
gratuite pe mijlocul de 

transport în comun pentru 
persoana cu handicap 

accentuat şi grav şi pentru 
însoţitorii acestuia; 

-acordare îngrijire medicală 
şi  socială  la domiciliu; 

-îngrijire paleativă la 
domiciliu pentru bolnavii 

cronici; 
-programe de educaţie 

specializată; 
-informare şi consiliere; 
-identificarea nevoilor de 

sprijin familial; 

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

și ONG-uri 
  

permanent Bugetul local 
Bugetul de stat 
Sponsorizare 
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-lipsa centrelor 
rezidenţiale , specializate 
pe tipuri de handicap şi a 
centrelor de tip respire; 

-lipsa locurilor de muncă 
protejate; 

-lipsa serviciilor 
specializate de 

intervenţie la nivel local; 

-acordare de servicii de 
ocupare a forţei de 

muncă:indemnizaţie pentru 
persoanele cu handicap grav 

cu asistent personal; 
-acordare de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, ajutoare 

material; 

 
D. PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST 
Obiective: 
-informare și consiliere privind beneficiile și serviciile adresate persoanelor singure aflate în situații de risc social și fără 

adăpost; 
-facilitarea serviciilor sociale în cadrul Adăpostului pentru oamenii străzii; 
-întocmirea anchetei sociale în vederea internării în adăpost; 
-asigurare  servicii  de monitorizare şi de găzduire în adăpost; 
-servicii de depistare a cazurilor noi şi de intervenţie în regim de urgenţă 
-servicii de prevenire şi de asistenţă stradală; 
 

Nr. 
Crt 

BENEFICIARI PROBLEME CU 
CARE SE 

CONFRUNTĂ 

SERVICII ŞI PRESTAŢII 
ACORDATE LA NIVEL 

LOCAL 

RESPONSABIL TERMEN SURSE DE 
FINANŢARE 

 
 

1 -persoane fără locuinţă, 
fără venituri,  

-tineri proveniţi din 
instituţii de ocrotire 

socială; 

-lipsa unei locuinţe; 
-lipsa unui loc de muncă; 

-sănătate precară; 
-lipsa educaţiei; 

-lipsa unei familii; 
-dependenţă de alcool , 

tutun; 
-lipsa de informare; 

-lipsa acceptării 
caracterului inderizabil al 
situaţiei în care se află; 

-asigurare adăpost la 
Adăpostul pentru oamenii 

străzii 
-acordare de mâncare la 
Cantina de ajutor social; 

-acordare de asistenţă 
medicală, socială; 

-acordare de beneficii 
sociale:ajutor social, ajutor 

de urgenţă, ajutoare 
material; 

 

-Municipiul  Târgu 
Secuiesc-SPAS 
-Consiliul Local 
Târgu Secuiesc 

-DGASPC Covasna 
Asociaţii , Fundaţii 

și ONG-uri 

Permanent Buget local 
-Asociaţii,  
Fundaţii și  
ONG-uri  
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E. PERSOANE DEFAVORIZATE  DE ETNIE ROMĂ 
 

Conform PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂŢII ROME, aprobat prin HCL nr. 112/2015 
 
 F. CREȘA – Grădinița Manócska, Târgu Secuiesc, cu o capacitate de 52 locuri; 
 

Beneficiari:copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Târgu Secuiesc, cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 
ani. 

Servicii: 
-servicii de îngrijire și supraveghere: 
-programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și  particularităților copiilor; 
-supravegherea, menținerea stării de sănătate și de igienă a copiilor; 
-servicii de prim ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către 

reprezentanții legali sau al internării într-o unitate medicală, după caz; 
-asigurarea nutriției copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare; 
-depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinți; 

 
 G. SERVICIUL CANTINA DE AJUTOR SOCIAL -funcționează cu capacitatea de 50 locuri; 
 

Beneficiari: 
a)copiii în vârsta de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere 

este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 
b)tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ  ce funcționează în condițiile legii,  până la terminarea acestora, 

dar fără a depăși vârsta de  25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează  studii superioare cu o durată  mai mare de  5 ani, 
care au venitul sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul  la stabilirea  ajutorului social; 

c)pensionarii; 
d)persoanele care au împlinit  vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social,  nu au 

susținători legali,  sunt lipsite de venituri; 
e) invalizii și bolnavii cronici; 
f)orice persoană care, temporar, nu realizează venituri. 
Inrervenții: 
-pregătirea și distribuirea a două mese, zilnic, de persoană, în limita alocației de hrană prevăzute  de reglementările legale; 
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 H. CABINETE MEDICALE ȘCOLARE  
 
Beneficiari: preșcolarii, școlarii care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Târgu Secuiesc. 
Intervenții: 
-asistența medicală a preșcolarilor din grădinițele din municipiul Târgu Secuiesc ; 
-asistența medicală a școlarilor din școlile și liceele  din municipiul Târgu Secuiesc ; 
 
I. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR 
 
Obiective:  -dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare iniţială a nevoilor sociale  
  -dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi obligaţiilor 
  -diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială 
  -creşterea calităţii şi dezvoltării serviciilor de condiliere şi informare  

 
Nr. 
Crt 

BENEFICIARI PROBLEME CU 
CARE SE 

CONFRUNTĂ 

SERVICII ŞI PRESTAŢII 
ACORDATE LA NIVEL 

LOCAL 

RESPONSABIL TERMEN SURSE DE 
FINANŢARE 

1. -personalul angajat  din 
cadrul SPAS 

-perfecţionarea 
profesională a 
personalului  din cadrul 
SPAS 

 

-participare  la cursuri de 
perfecţionare 

Municipiul Târgu 
Secuiesc 

Consiliul local 

permanent Buget local 
Buget de stat 

 
 J. CONTINUAREA PARTENERIATULUI CU ASOCIAŢIILE ŞI FUNDAŢIILE DIN MUNICIPIUL TÂRGU 
SECUIESC, CARE OFERĂ SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PE PLAN LOCAL 

  
Implementarea Planului  se va realiza de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Târgu Secuiesc în parteneriat cu 

principalele instituţii de la nivel local, central şi cele din sectorul neguvernamental, asociaţii şi fundaţii din municipiul Târgu Secuiesc 
acreditate și licențiate ca furnizori de servicii sociale. 
 Pe parcursul procesului de monitorizare  şi evaluare se vor avea în vedere următorii indicatori: 

-prevenirea şi combaterea sărăciei  şi a riscului de excluziune socială; 
-stabilirea unor  măsuri de îmbunătățire a calităţii vieţii, a unor proceduri flexibile de lucru cu cetăţenii în funcţie de nevoia 

fiecăruia;  
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Prezentul plan poate fi modificat şi completat în concordanţă cu strategiile existente la nivel naţional şi cu modificările 
legislative ulterioare. Acesta poate fi revizuit ori de câte ori  va fi necesar şi aprobat  de către Consiliul Local al Municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Punerea în aplicare a Planului de acțiune  se va face  în urma verificării periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, 
conform prevederilor legale în vigoare. Obiectivele din planul de acțiuni se vor realiza conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli în 
care sunt cuprinse sumele alocate Serviciului Asistență Socială pentru anul 2019. 

Prezentul Plan  se va aduce la cunoştinţa beneficiarilor, partenerilor, a comunităţii şi a altor factori de interes din domeniu prin 
publicarea acesteia pe site-ul Municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

 
                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR 
     Kelemen Andrei                  Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


