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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind 

serviciile 
 sociale pe anul 2023 

  
  

            Planul de acțiune  privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
se elaborează în conformitate cu prevederile art.112  alin.(3) lit.b din Legea 
nr.292/2011 și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile  de beneficiari, 
servicii sociale existente, servicii sociale propuse  pentru a fi inființate, programul de 
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare. 
         Planul anual de acțiune poate fi modificat ca urmare a unor modificari 
intervenite în structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
precum și a modificării sau apariției unor  acte  normative. 

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale 
sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

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 socioeconomică, starea de sănătate, nivelul 
de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia. 
   Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o 
adresabilitate mai largă, la nivel de grup sau comunitate. 
   Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în 
beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu 
serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de 
interes general, după caz. 

Clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii: 
    a) scopul serviciului; 
    b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează; 
    c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidenţial sau nerezidenţial; 
    d) locul de acordare; 
    e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale; 
    f) regimul de acordare. 
    După scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate în: servicii de asistenţă şi suport 
pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de 
recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc. 
    După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale 
destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, 
victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite 
adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de 



noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, 
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. 
    După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în: 
    a) servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre 
rezidenţiale, locuinţe protejate, internate de tip social, adăposturi de noapte etc.; 
  
    b) servicii fără cazare: centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, 
cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţa socială etc. 
 
    După locul de acordare, serviciile sociale se asigură: 
    a) la domiciliul beneficiarului; 
    b) în centre de zi; 
    c) în centre rezidenţiale; 
    c^1) în internate de tip social; 
    d) la domiciliul persoanei care acordă serviciul; 
    e) în comunitate. 
 
     După regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri 
publice sau private. 
      După regimul de acordare serviciile se acordă în regim normal şi regim special: 
    a) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale; 
    b) 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 beneficiari doar în condiţiile păstrării 
anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, 
victimele violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate 
fără a încheia contract cu beneficiarii; 
    c) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege 
specială. 
 
         Având  în vedere faptul că toate acțiunile prevăzute în plan sunt în concordanță 
cu legislația în vigoare din domeniul asistenței sociale din comuna Gălăuțaș, vă rugăm 
să analizați și să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezent. 
  
  
  
  
  

Întocmit, 
Referent de specialitate, 

Bayko Dalina-Anca 
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

  
 Comuna Gălăuțaș 
 Primar 
 Nr. 7/      /2023 
  

Referat de aprobare 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2023  

  
  
            Asistența sociala are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, 
datorită unor motive de natură economica, fizică, psihică, sau sociala nu au 
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și 
competențe pentru integrare sociala, la care se adaugă alte categorii sociale, 
preponderente fiind persoanele vârstnice, familiii monoparentale,  familiile cu mulți 
copii, cu venituri mici sau fără venituri.  

Potrivit Legii nr. 292/2011-Legea asistenței sociale, statul, prin autoritățile 
administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă, intervin pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale 
situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea social a persoanei, familiei, 
grupurilor ori comunității.  

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale 
sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

ART. 112 alin. (1)  din Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, alin. (3)-Pentru asigurarea aplicării politicilor 
sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 
socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 
Planul anual de acțiune  privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
se elaborează în conformitate cu prevederile art.112  alin.(3) lit.b din Legea 
nr.292/2011 și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile  de beneficiari, 
servicii sociale existente, servicii sociale propuse  pentru a fi inființate, programul de 
contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

 
         Planul anual de acțiune poate fi modificat ca urmare a unor modificari 
intervenite în structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș 
precum și a modificării sau apariției unor  acte  normative. 
         Având  în vedere faptul că toate acțiunile prevăzute în plan sunt în concordanță 
cu legislația în vigoare din domeniul asistenței sociale din comuna Gălăuțaș, vă rugăm 
să analizați și să adoptați o hotărâre în sensul proiectului prezent. 
  
 
Gălăuțaș, la   04.01.2023 
  
  Primar, 
 Radu Țăran 
 


