Strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale

Comuna Cosmești
Județul GALAȚI

2021- 2027

1 Strategia AS 2021-2027

CUPRINS

Capitolul I: PREMISE ȘI SCOP ................................................................................................................... 3
1.1. Considerații generale.................................................................................................................................. 3
1.2. Definiție ..................................................................................................................................................... 3
1.3. Scop ................................................................................................................................................... 3
1.4. Legislația ........................................................................................................................................... 4
Capitolul II: PRINCIPII ȘI VALORI .......................................................................................................... 4
2.1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii: ..................................................................... 4
2.2. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori: ...................................................................... 5
Capitolul III PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI COSMEȘTIError! Bookmark not defined.
3.1.Caracteristicile teritoriale ale unității administrativ-teritoriale ................................................................... 5
3.2. Indicatori demografici ................................................................................................................................ 5
3.3. Suprafaţa .................................................................................................................................................... 6
3.4. Reţeaua hidrografică ................................................................................................................................. 6
3.5.Analiza socio-economică a localității ......................................................................................................... 6
3.6. Învățământ și sănătate ............................................................................................................................... 6
2.7. Asistență socială ......................................................................................................................................... 7
Capitolul IV: OBIECTIVE, GRUPUL ȚINTĂ ȘI PROBLEMELE SOCIALE ALE
CATEGORIILOR CUPRINSE ÎN GRUPUL ȚINTĂ ................................................................................ 7
4.1. Obiectiv general ......................................................................................................................................... 7
4.2. Probleme identificate la nivelul localității ................................................ Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Obiective specifice...................................................................................................................................8
4.3. Grup țintă identificat la nivelul comunei Cosmești ................................................................................... 9
4.4. Tipuri de servicii sociale ....................................................................................................................... 10
Capitolul V: PLANULLOCAL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA DE DEZVOLTAREA
SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI COSMEȘTI ....................................................... 10
5.1.Obiective specifice ................................................................................................................................... 11
Capitolul VI: MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI ..................................................... 13
6.1. Monitorizarea Strategiei ........................................................................................................................ 13
6.2. Evaluarea strategiei ................................................................................................................................ 14
Capitolul VII. PLAN LOCAL DE ACȚIUNI ............................................................................................ 14
7.1.Grupuri și persoane defavorizate .............................................................................................................. 14
7.2. Obiective generale urmărite prin Planul de
acțiune..................................................................................17
7.3.Măsuri ....................................................................................................................................................... 15
7.3.1. Noi măsuri propuse de întărire a capacității Instituționale: ......... Error! Bookmark not defined.
7.4.Identificarea, evidența și asistența copiilor în situație de risc ................... Error! Bookmark not defined.
7.5. Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-2027 Multifond: FSE+, FEDRError! Bookmark not defined.
7.6.Programul Operațional CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 ............... Error! Bookmark not defined.

2 Strategia AS 2021-2027

Capitolul I: PREMISE ȘI SCOP
1.1.Considerații generale
Prezenta strategie își gasește justificarea, în nevoia de armonizare a practicilor în domeniul
furnizării serviciilor de asistență socială cu legislația europeană și națională, cu prevederile
strategiilor naționale privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, promovarea și respectarea
drepturilor grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, județene și municipale privind
dezvoltarea servicilor sociale la nivel local.
Se identifică totodată nevoia de lucru în echipe interdisciplinare și interinstituționale, cu
implicarea societății civile, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori
permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei,
familiei, grupurilor ori comunităților.
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei Cosmești își propune 0 abordare
integrată, analizând domeniile dezvoltării sociale, respectiv asistența socială, educația, ocuparea
forței de muncă, locuirea socială, sănătatea și capacitatea locală de dezvoltare socială a
furnizorilor publici și privați de servicii sociale din comuna Cosmești. Strategia analizează
situația finanțării serviciilor sociale și oportunitatea elaborării, implementării și dezvoltării de noi
servicii sociale în comuna Cosmești, realizând recomandări privind direcțiile de dezvoltare ale
acestora, în concordanță cu proiectele de interes social propuse în strategii similare la nivel
municipal. Monitorizarea și evaluarea aplicării prevederilor strategiei se vor regăsi în obiectivele
unui plan general de implementare a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a comunei
Cosmești, pentru perioada 2021- 2027.
Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și
privați la nivelul Comunei Cosmești pentru perioada 2021- 2027se elaborează în conformitate
cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, în concordanță
cu obiectivele stabilite la nivel județean.
Compartimentul de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Cosmești își asumă obligația de a organiza ș i acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de
atribuții și competențe, precum și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile
identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile și
cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
. Din punct de vedere metodologic, etapele necesare în planificarea strategică sunt
următoarele:
 Evaluarea mediului local în toate componentele sale și a potențialului local (studiu
evaluativ sau analiza de potențial);
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală;
 Formularea scopurilor, obiectivelor și a strategiei realiste;
 Identificarea, evaluarea și ordonarea măsurilor și proiectelor după priorități;
 Implementarea Strategiei de Dezvoltare;
 Dezvoltarea planurilor de acțiune;
 Monitorizarea și evaluarea rezultatelor.
1.2.Definiție
Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activități
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale
sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de
excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
1.3. Scop
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de
calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții familiilor și persoanelor cu risc de
pauperizare, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a
șomerilor, a pensionarilor, precum și a altor categorii de persoane defavorizate din Comuna
Cosmești.
Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local Cosmești și Primăriei comunei
Cosmești un instrument metodologic și legal, pe baza căruia acesta să poată structura și planifica
implementarea pachetului de politici și programe pe termen mediu.
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Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii comunei.
1.4. Legislația
Prezenta Strategie și Planul de acțiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislației
în vigoare:
a) Legea asistenței sociale nr.292/2011;
b)Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului- republicată cu
modificările și completările ulterioare;
c)Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
e)Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f)Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în f amilie, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
g)Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
h)Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
i) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
j) Hotărâre Nr.797/2017din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de
personal;
k) Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/ consiliului
local/ Consiliului General al Municipiului București.
l) Poate suferi adaptări și modificări în funcție de prevederile legale care se modifică sau
intervin în perioada de previzionare 2021-2027 la nivel național sau județean.
Capitolul II: PRINCIPII ȘI VALORI

2.1. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate - Fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de
lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilității egale la serviciile sociale pentru
cetățenii comunei;
2. Obiectivitate și imparțialitate - În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine
obiectivă, neutră și imparțială față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură ;
3. Eficiență și eficacitate - În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condițiile pentru
rezolvarea eventualelor situații de criză în care se găsește solicitantul, avându-se în vedere
următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate și perioada de timp adecvată;
4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale - Acordarea de servicii sociale
se bazează pe o evaluare cornpletă și complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitantilor și
intervenția asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat ;
5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale- Serviciile sociale acordate se adaptează la
nevoile comunității și ale cetățenilor Comunei Cosmești;
6. Cooperare și parteneriat- Serviciile sociale se acordă în parteneriat și cooperând cu
ceilalți furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul și monitorizarea beneficiarului
atunci când situația o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate ;
7. Orientarea pe rezultate - Compartimentul de Asistență Socială are ca obiectiv principal
orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile
categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcție de veniturile și bunurile acestora ;
8. Îmbunătățirea continuă a calității - Compartimentul de Asistență Socială se
concentrează pe îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale și pe eficientizarea resurselor
disponibile;
9. Respectarea demnității umane - Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și
deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și
protecție î mpotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic ;
10. Subsidiaritatea- Persoana care nu-și poate asigura integral nevoile sociale beneficiază
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de intervenția comunității locale, a structurilor ei administrative sau asociative și implicit, a
statului.
11. Durabilitate – condiții mai bune de trai pentru populația săracă precum și un minimum de
condiții necesare pentru un trai decent și pentru sănătatea și bunăstarea tuturor;
12. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse
financiare pentru a satisface nevoile cetățenilor;
13. Implicarea comunității - Procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din
comunitate;
14. Coerență și continuitate – construcția documentului de planificare nu înseamnă finalizarea
procesului strategic; acest document trebuie să rămană deschis ideilor și completărilor viitoare
(adaptarea periodică a documentului în funcție de modificările care se produc la nivelul
comunității).
2.2. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de șanse: Toate persoanele beneficiază de oportunități egale cu privire la
accesul la serviciile sociale și de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
2. Libertatea de alegere: Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul
social ce răspunde nevoii sale sociale.
3. Independența și individualitatea fiecărei persoane: Fiecare persoană are dreptul să fie
parte integrantă a comunității, păstrându-se în același timp independența și individualitatea.
Aceasta urmărește să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că
toți cetățenii, indiferent dacă necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe normale cu
nevoi și aspirații umane normale.
4. Transparența în participarea și acordarea serviciilor sociale: Fiecare persoană are acces
la informațiile privind drepturile fundamentale și legale de asistență socială, precum și
posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunității
trebuie încurajați și sprijiniți pentru a putea fi parte integrantă în planificarea și furnizarea
serviciilor sociale.
5. Confidențialitatea: Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile și
rezonabile, astfel încât inforrnațiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice
fără acordul respectivelor persoane.

Capitolul III PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI COSMEȘTI
3.1.Caracteristicile teritoriale ale unității administrativ-teritoriale
Comuna Cosmești este situată la o distanță de 10 de km(vest) de municipiul Tecuci și 88 km
de Județul Galați, în partea de nord la 7 km. este comuna Nicorești, la vest la 7 km. se află orașul
Mărășești. La sud-vest la o distanță de 28 km. pe șoseua națională se află orașul Focșani, reședința
județului Vrancea. Comuna se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Vrancea,
pe malurile Siretului, unde acesta formează lacul de acumulare Movileni. Este străbătută de
șoseaua națională DN 24, care leagă Tecuci de Mărășești. Comuna Cosmești se compune din satele
Cosmești, Cosmeștii-Vale, Băltăreți, Satu-Nou, Furcenii Vechi și Furcenii Noi.
Se află pe coordonatele 45°52′10″N N- Latitudine și 27°18′39″E - Longitudine.
Suprafața comunei Cosmești este de 4991 ha din care 624 ha. în intravilan.
Din punct de vedere morfologic comuna este situată pe Câmpia Tecuciului, în nordul Câmpiei
Române, în partea de nord de aici începe Podișul Moldovei. Altitudinea din punctul gara Cosmești
este de 50 m. față de nivelul Mării, în partea înaltă a teritoriului, iar în Valea Siretului altitudinea
este de 25 m.
3.2. Indicatori demografici
Comuna Cosmești se înscrie în categoria localităților rurale mari, avand o populație de peste
6553 de locuitori, majoritatea de naționalitate română. Dinamica populației este strâns legată de
cele două aspecte ale mișcării populației și anume: sporul natural și mobilitatea spațială. Creșterea
numărului populației în ansamblu este determinată de un spor natural pozitiv, alături de care
sporul migratoriu a jucat un rol deosebit în popularea acestei așezări.
Satele comunei sunt înșiruite, alungite pe căile de comunicație. Forma vetrelor este liniară în
satele Băltăreți, Furcenii Vechi și Satu Nou, tentaculare în satul Cosmeștii-Vale și geometrică la
satele Cosmești și Furcenii Noi.
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Urmărind evoluția numărului de locuitori ai comunei Cosmești în ultimile trei decenii se
remarcă o creștere semnificativă până în anul 1977, urmată de o scădere treptată a populației până
în prezent.
Anul:
Nr. Locuitori:
1966
6.661
1977
7.167
1992
6.667
1994
6.748
1995
6.637
1997
6.617
2000
6.599
2021
6820(date din Registrul Agricol)
3.3. Suprafaţa
Suprafaţa administrativă a comunei este 4542 ha şi se încadrează astfel în categoria
comunelor mari din judeţ. Comuna are în coponența sa 6 sate: Cosmești-1513 locuitori,
Cosmeștii-Vale-1269 locuitori, Băltăreți-968 locuitori, Furcenii Vechi-1505 locuitori, Furcenii
Noi-1683 locuitori, Satu Nou-203 locuitori.
3.4. Reţeaua hidrografică
Pe teritoriul comunei Cosmeşti, apele subterane de adâncime fac parte din categoria apelor
Platformei Moesiene şi din categoria din depresiunile de subsidenţă mezo-cainozoică necutate sau
subcutate.
În straturile superioare, la o adâncime de 30 – 45 de metri sub albia Siretului (unii specialişti
susţin că adâncimea depăşeşte 45 de metri), prin forajele recent făcute s-a găsit un alt strat sau
bazin de apă din care prin forări şi conducte se alimentează oraşul Tecuci. Din aceste puţuri şi
bazine de depozitare a început din 1991 să se alimenteze şi satul Cosmeşti, iar ulterior satele
Furcenii Noi, Băltăreți, Furcenii Vechi, Satu Nou.
Singura apă care străbate teritoriul este râul Siret, care în acest loc se află într-o zonă de trecere
de la podiş la câmpie, considerată totuşi podiş, fiindcă partea stângă este înaltă, iar partea dreaptă
formează o luncă joasă de câmpie.
3.5.Analiza socio-economică a localității
Din punct de vedere al tipologiei funcționale comuna este preponderent agricolă.
Comuna Cosmești este persoana juridică cu patrimoniu financiar, industrial și social-cultural având
inițiativa în ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitandu-și în condițiile legii
autoritatea în limitele administrației teritoriale stabilite.
3.6. Învățământ și sănătate
Învățământ
În comună sunt 8 instituţii de învăţământ primar şi gimnazial:
• Școala Gimnazială General Dumitru Dămăceanu – 178 elevi
• Școala Gimnazială Nr. 1 Furcenii Noi – 78 elevi
• Școala Primară Nr. 1 Furcenii Vechi – 83 elevi
De asemenea în comună îşi desfăşoară activitatea şi 5 grădiniţe.
• Grădinița cu program normal nr. 1 Cosmești – 18 elevi
• Grădinița cu program normal nr. 1 Cosmeștii-Vale – 19 elevi
• Grădinița cu program normal nr. 1 Băltăreți – 19 elevi
• Grădinița cu program normal nr. 1 Furcenii Noi – 28 elevi
• Grădinița cu program normal ,,Ion Creangă” Furcenii Vechi – 23 elevi
Grad de dotare: Toate unitatile sunt dotate cu centrale termice, apa curentă, conexiune la
internet, grupuri sanitare în interiorul clădirilor.
Necesitați de modernizare: Aer conditionat, mobilier nou și modernizarea/constructia
terenurilor de sport, achiziționare tablete, dotare materială laboratoare.
Sănătatea și sărăcia sunt putemic interdependente. Sărăcia poate afecta semnificativ starea
de sănătate a populației, în timp ce precaritatea acesteia și lipsa prevenției și a educației în
domeniul sănătății la rândul său, pot deveni cauze majore ale sărăciei, prin reducerea capacității
de muncă a persoanelor afectate și prin costurile sociale ridicate ale tratamentelor și îngrijirilor
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de care acestea au nevoie.
Persoanele sărace sau vulnerabile se îmbolnăvesc mult mai frecvent și au o speranță de viață
mai redusă, în comparație cu populația generală.
Lipsa mijloacelor de subzistență, a unui venit decent și sustenabil în cazul populației care
trăiește sub pragul sărăciei, imposibilitatea asigurării hranei zilnice sau a condițiilor de locuire
corespunzătoare (accesul la utilități, la minime dotări și la o igienă elementară), afectează grav
calitatea vieții indivizilor și a familiilor, acest fapt reflectându-se în starea lor precară de sănătate.
În comuna Cosmești funcționează:
-3 cabinete individuale ale medicilor de familie;
-1 cabinet individual de specialitate ecografie-interne
-1 cabinet stomatologic;
-1 farmacie.
Accesul la servicii de sănătate adecvate este încă limitat pentru anumite părți ale populației, în
special pentru gospodăriile sărace sau vulnerabile, cu un acces redus la asigurările de sănătate și un
nivel scăzut de educație și informare.
În comuna Cosmești există și persoane adulte la risc de excluziune socială, persoane care nu
au un loc de muncă stabil, nu înregistrează venituri stabile și nu beneficiază de asigurare medical.
Se impune așadar, cu prioritate, intervenția integrată a instituțiilor furnizoare de servicii sociale și
medicale, pentru evaluarea acestor persoane, pentru furnizarea unor servicii adaptate nevoilor
identificate, în vederea creșterii gradului de incluziunea socială a grupurilor marginalizate social.
3.7. Asistență socială
Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor
situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmărindu-se cu
prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul primăriei unde serviciul de specialitate este
asigurat de un funcţionar public debutant cu studii de specialitate. La nivelul aparatului de
specialitate al primarului există Compartimentul de asistență socială cu trei funcții publice, doi
asistenți comunitari și 35 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități. Ocuparea
acestor posturi este o prioritate pentru viitor, nevoia de asistență socială fiind acerbă.
Capitolul IV: OBIECTIVE, GRUPUL ȚINTĂ ȘI PROBLEMELE SOCIALE ALE
CATEGORIILOR CUPRINSE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
4.1. Obiectiv general
Înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul
comunei, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea
calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii
Comunei Cosmești.
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a licențierii serviciilor oferite de către
aceștia,este o condiție esențială pentru desfășurarea activităților specializate de asistență socială,
conform standardelor în vigoare.
Acreditarea fiecărui serviciu social în parte, trebuie privită din perspectiva alinierii la
standardele impuse pe de o parte, iar pe de altă parte, ca o dovadă a respectării legislației și a
beneficiarilor de servicii și, tot odată, ca o formă a respectului față de angajații instituției cu
atribuții în domeniu, specialiști care au la rândul lor nevoie de suport, supervizare și de o
normare a activității profesionale, conform standardelor.
4.2. Probleme identificate la nivelul localității
Lipsa locurilor de muncă în general, dar și pentru tinerii absolvenți, fapt care a determinat
emigrarea acestora în străinatate, la munci ocazionale și chiar la munci permanente calificate
dintre care, chiar și specialiști de înaltă calificare. Reîntoarcerea lor în localitate se limitează la
vizite. Categoria copiilor "ramași singuri acasă" sau în grija unor aparținători familiali a crescut
din acest motiv în ultimii ani. Existența cazurilor de copii neglijați, abuzați, exploatați din cauza
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problemelor economice, medicale sau al nivelului educativ scăzut a fost semnalată și din partea
reprezentanților legali ai copiilor. Neglijarea copilului este asociată de o serie de probleme
economice, de sănătate, sociale, de rasă sau cu neasigurarea unor nevoi ale acestora: neglijare
alimentară (privarea de hrană, absența mai multor categorii de alimente necesare creșterii, mese
neregulate, etc.), neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea mici sau
prea mari, haine murdare sau chiar inexistența vestimentației în perioade reci ale anului),
neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, mirosuri respingătoare, paraziți), neglijarea medicală
(absența îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor și a vizitelor de control, neaplicarea
tratamentelor prescrise), neglijarea locuinței (locuința prost întreținută, neîncălzită, mobilier
absent/în stare de degradare), neglijarea educației (lipsa modelelor de învățare a abilităților de
viață independentă, lipsa de urmărire și supraveghere a situației școlare, frecvența școlară
redusă până la abandon școlar).
Creșterea natalității la categoria de populație fără nici un venit, singura sursă de venit
fiind alocația de stat pentru copii și ajutorul social și chiar beneficiile sociale acordate pentru
creșterea și educarea copiilor.
Inexistența unor servicii specifice pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu raspund
penal, lipsa specialiștilor care să urmărească îndeplinirea cerințelor impuse prin impunerea
măsurii de supraveghere specializată.
Programe insuficiente de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități (copii, tineri,
adulți, vârstnici), acțiunile reducându-se la procesul de evaluare a acestora pentru încadrarea în
grad de handicap, facilitarea accesului la obținerea prestațiilor cuvenite potrivit prevederilor
legale, asigurarea primară a necesităților acestora, ș.a., însă măsuri concrete pentru creșterea
gradului de integrare în comunitate, creșterea adaptabilității, a integrării socio-profesionale a
persoanelor apte de muncă sunt insuficiente raportat la nevoile individuale ale persoanelor cu
dizabilități-(ale copiilor care vor deveni adulți cu aceleași dizabilități și ale adulților care s-au
diferențiat în timp din punct de vedere al sănătății, vârstei).
Nivelul de educație al persoanelor din comunitatea vulnerabilă este scăzut, conservarea
cutumei potrivit căreia viața sexuală debutează la vârste precoce și nu este controlată prin metode
contraceptive, nelegalizarea căsătoriei, nerecunoașterea paternității copiilor din cauza relațiilor
de concubinaj instabile și temporare, acces limitat la informațiile primare privind educația
medicală, lipsa locurilor de muncă, a resurselor materiale necesare unui trai decent și foarte
multă comoditate și lipsă de interes pentru evoluție și dezvoltare. Nevoile acestei categorii de
populație sunt multiple și interdependente, educația este singura intervenție care poate asigura
generații viitoare dezvoltate și cu un grad redus de dependență față de structurile statului, aceasta
reprezentând singura investiție majoră, acut de necesară, cu consecințe imediate nepalpabile, dar
cu efecte pozitive pe termen lung. Creșterea încrederii în sine a persoanelor expuse riscurilor este
un alt proiect greu de realizat și de structurat.
4.2.1. Obiective specifice:
1. Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale,
corelate cu nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă (categoriilor de beneficiari);
2. Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind
beneficiarii(date de contact, vârsta, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de
domiciliu, abilități, disponibilități, capacități,etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare
sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocații de susținere
etc.), cuantumul și data acordării acestora, orice alte informații relevante pentru completarea
Bazei de date;
3.Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a
tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul Comunei Cosmești, armonizate cu prevederile
legale la nivel național, județean;
4. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau instituții
publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivelul
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Comunei Cosmești, inițiate și realizate după efectuarea unor studii de piață referitoare la
nevoile sociale și prioritățile generale ale comunității locale;
5. Dezvoltarea unor atitudini pro-active și participative în rândul populației localității și a
beneficiarilor de servicii sociale.
4.3. Grup țintă identificat la nivelul Comunei Cosmești
A. Copiii și familiile aflate în dificultate:
a. familii monoparentale;
b. familii tinere cu educație minimă sau deloc, cu lipsă de interes pentru evoluție;
c. copii separați de părinți sau cu risc de separare, datorat incapacității părinților de a lua
cele mai bune decizii pentru copiii lor;
d. copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, lăsați în grija bunicilor sau a altor rude;
e. victimele violenței în familie;
f. persoane bolnave, abandonate de familii, fără susținători legali;
g. persoane venite în comunitate fără locuință proprie, fără venituri proprii;
h) persoane în vârstă, singure, cu familiile plecate în străinătate, fără aparținători legali
apropiați;
i)persoane în vârstă cu venituri reduse, datorate pensiilor foarte mici
j) copii cu părinți semianalfabeți sau chiar analfabeți, care nu au în familie un sprijin real
pentru educație, chiar dacă sunt bine îngrijiți.
Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt:
a. lipsa locuinței:
b. lipsa actelor de identitate;
e. resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor;
d. dificultăți în găsirea unui loc de muncă:
e. familii cu climat social defavorabil;
f. abandonul școlar și delincvența juvenilă;
g. probleme de sănătate:
h. dificultăți în obținerea unor drepturi.
Servicii și prestații asigurate:
-informare și consiliere, sprijin întocmire dosare încadrare în grad de handicap, ajutor de
urgență, alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, consiliere pentru primire burse
sociale sau de merit, consiliere pentru acordare beneficii sociale pentru a urma cursuri de educație
incluzivă, consiliere suport moral pentru persoanele adulte.
B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a. sănătatea precară
b. venituri mici în raport cu necesitățile;
c. izolare, singurătate;
d. capacitate scăzută de autogospodărire;
e. absența suportului pentru familia care are î n îngrijire un vârstnic dependent;
f. nevoi spirituale;
g. imposibilitatea igienizării locuințelor datorată neputinței;
h. dereglările psihice bazate pe cele de mai sus;
i. nivelul scăzut de trai și de locuit.
Servicii și prestații asigurate: ca și în cazul de mai sus, suntem doar în capacitate de
a acorda consiliere și acces la beneficii prevăzute de lege la nivel național sau județean:
- beneficii sociale: ajutor social, ajutor de urgență, ajutor pentru î ncălzire, ajutoare materiale.
C. Problemele sociale ale persoane cu handicap (minori sau adulți)
a. accesibilitatea, inclusiv în propria locuință
b. lipsa locurilor de muncă protejate;
c. lipsa profesioniștilor în servicii specializate;
d. atitudinea discriminatorie a societății:
e. situația materială precară:
f. absența suportului pentru familia care are î n întreținere persoana cu handicap;
g. lipsa centrelor rezidențiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
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h. lipsa de preocupare a familiilor care au în componență persoane cu dizabilități
Servicii și prestații asigurate:
-servicii de informare și consiliere;
- angajarea de asistenți personali pentru a asigura îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu
handicap grav, indemnizație pentru persoane cu handicap grav, ajutor social, ajutor de urgență,
ajutor pentru încălzire, sprijin întocmire dosare handicap.
D. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate din familii sărace sunt:
a. mentalitatea cu privire la muncă și educație;
b. sănătatea precară;
c. familii dezorganizate;
d. dificultate în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării și a educației;
e. condiții improprii de locuit;
f. delicvența.
Servicii și prestații asigurate:
-informare și consiliere, pentru beneficicii sociale legale, sprijin/susținere pentru documente
de stare civilă, acțiuni de voluntariat în vederea susținerii cu alimente neperisabile obiecte de
îmbrăcăminte/încălțăminte/jucării/acces la activități cultural-educative.
4.4. Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, în
funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii
de beneficiari. Serviciile sociale au caracter pro- activ și presupun o abordare integrată a
nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educatie
și mediul social de viață al acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul Comunei Cosmești care vor fi acordate
beneficiarilor cuprinși în Grupul țintă, în intervalul 2021- 2027, sunt:
a. După scopul serviciului: servicii de asistență, consiliere, informare și suport pentru asigurarea
nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de
inserție/reinserție socială, de educație formală și incluzivă, etc.;
b. După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului și/sau familiei,
persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără
adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante toxice,
internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate,
persoanelor sancționate cu măsura educativă sau pedeapsa neprivativă de libertate, aflate în
supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, șomerilor de lungă
durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor;
c. După regimul de asistare: servicii pentru persoane aflate într-o situație de criză cu
cazare/rară, cazare pe perioadă determinată: locuința proprietate a primăriei;
d. După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
d.1.la domiciliul beneficiarului;
d.2. în locuința proprietate a primăriei;
d.3. în comunitate, la rude, prieteni, apropiați;
e. După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri
publice sau private;
f. După regimul de acordare: în regim normal și regim special:
f.1. servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale;
f.2.servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care vizează
măsurile preventive, care se oferă în regim de birocrație redusă și un set de servicii sociale, care
vor fi accesate de beneficiar doar în condițiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane
dependente de droguri, alcool, prostituție, victime ale violenței în familie etc. Serviciile acordate
în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii;
f.3. categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Capitolul V: PLANULLOCAL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA și
DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI COSMEȘTI
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Obiectiv general: înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale
la nivelul localității, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile,
creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți
locuitorii Comunei Cosmești.
Obiective specifice: Obiectiv specific 1:
Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu
nevoile și problemele sociale ale Grupului țintă:
Activități/acțiuni/măsuri
Colectarea informațiilor necesare identificării sau
actualizării nevoilor sociale la nivelul Comunei
Cosmești
Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale
la nivelul localității, repartizați în funcție de tipurile de
servicii de Asistență sociale reglementate de lege

Termen
Permanent

Permanent

Asigurarea și urmarirea încadrării în standardele de
cost și de calitate pentru serviciile sociale acordate, cu
respectarea prevederilor legale

2021- 2027

Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane
necesare
Crearea unor noi modele de organizare și funcționare a
grupurilor sau comisiilor

Permanent
2021- 2027

Responsabili
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate Tutelară
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară
Consiliul Local al Comunei
Cosmești
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară

Obiectiv specific 2:
Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii
(date de contact,vârsta, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind
indemnizațiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale,
alocații de susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante
pentru completarea Bazei de date.
Activități/acțiuni/măsuri
Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul
țintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale și medicale
pentru situațiile reglementate de ajutoare sociale, ajutoare de
materiale, alocații
urgență, ajutoare pentru încălzire, ajutoare
de susținere.

Termen
20212027

Crearea unei evidențe informatizate (fișiere, foldere, tabele
centralizatoare informațiile referitoare etc.) care să
cuprindă toate la beneficiarii de servicii sociale și actualizarea
permanentă

20212027

Completarea acestor documente pe zile, luni, ani (pe cât
posibil, și perioadele anterioare)

20212027

Centralizarea datelor, verificarea și corelarea cu
evidențele numerice, financiare, din compartimentul
contabilitate, resurse umane etc.

20212027

Actualizarea continuă a întregii Baze de date

20212027

Obiectiv specific 3:
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Responsabili
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate Tutelară

Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară
Compartimentul de
Asistență Socială și
Autoritate
Tutelară

Înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a
tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei.
Activități/acțiuni/măsuri
Termen Responsabili
Organizarea,la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri 2021Compartimentul de
Asistență Socială și
publice sau private (ONG-uri, fundații,asociații etc.) pentru copii, a 2027
Autoritate
următoarelor
tipuri de acțiuni: prevenirea abuzului, neglijării,
Tutelară,
exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de
Consiliul Local,
separare a copilului de părinții naturali,prevenirea malnutriției și
Cetățeni
îmbolnăvirilor, informarea părinților și a copiilor cu privire la
alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării,
igienei și salubrității
mediului înconjurător, verificarea periodică a
tratamentului copiilor care au fost plasați pentrua primi îngrijire,
protecție sau tratament, dezvoltarea, în unitățile școlare, de programe
de educație a copiilor pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru
copii, în
vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere
sexuală și a gravidității minorelor etc.
Compartimentul de
Organizarea, la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri 2021publice sau private (ONG-uri,fundații, asociații etc.) de tineret și 2027
Asistență Socială și
pentru tineret, a următoarelor tipuri de acțiuni:de încurajare a
Autoritate
activității de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de interes
Tutelară,
public, conf. legii,
de consultanță gratuită în
domeniul
Consiliul Local,
planificîrii familiale pentru tinerele familii, de asigurare a cadrului
Cetățeni
legal pentru accesul tinerilor la programele de educație pentru
sănătate, pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi de boli
cronice, pentru asistență medicală gratuită tinerilor care urrnează o
formă de invatamânt autorizată sau acreditată, conform legii, precum
și promovarea unor măsuri de
reintegrare socială a tinerilor
dependenți de alcool, droguri sau alte substanțe nocive etc.
Compartimentul de
Organizarea, la nivelul autorității sau cu sprijinul unor structuri 2021Asistență Socială și
publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru 2027
Autoritate
persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: de
Tutelară,
asigurare și dezvoltare serviciilor comunitare
pentru persoanele
Consiliul Local,
vârstnice prin îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu,
Cetățeni
îngrijire temporară
sau permanentă în cămine pentru persoane
vârstnice,precum și facilitarea accesului acestora în centre de zi,
cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară,apartamente
sau locuințe sociale etc.
Obiectiv specific 4:
Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorități sau instituții publice,
ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivelul orașului inițiate
și realizate după efectuarea unor studii de plată referitoare la nevoile sociale și prioritățile generale ale
comunității locale.
Activități/acțiuni/măsuri
Termen
Responsabili
Stabilirea și publicarea programului anual propriu pentru Anual
Compartimentul buget, finanțe,
contabilitate din aparatul de
acordarea de finanțări nerambursabile,
potrivit Legii
specialitate al Primarului
nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare
Compartimentul buget, finanțe,
Elaborarea procedurilor de selecție a proiectelor de Anual
contabilitate din aparatul de
parteneriat, potrivit legii
specialitate al Primarului
Parcurgerea procedurilor de selecție: publicarea anunțului Anual
Compartimentul buget, finanțe,
de participare, î nscrierea candidaților, prezentarea
contabilitate din aparatul de
propunerilor de proiecte, verificarea eligibllității și
specialitate al Primarului și
reprezentanții furniozorilor de
îndeplinirii condițiilor tehnice și economice etc.
servicii sociale publici/ privați
Evaluarea proiectelor
în conformitate
cu
2021Compartimentul buget, finanțe,
2027
contabilitate din aparatul de
criteriile generale și specifice de evaluare și
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încheierea contractelor de parteneriat

Încheierea contractelor și implementarea proiectelor în
parteneriat cu autoritatea/ Instituția/furnizorul privat
desemnat câștigător în urma selecției

20212027

specialitate al Primarului
și
reprezentanții furniozorilor
de
servicii sociale publici/ privați
Compartimentul buget, finanțe,
contabilitate
din aparatul de
specialitate al Primarului
și
reprezentanții furniozorilor
de
servicii sociale publici/ privați
Compartimentul buget, finanțe,
contabilitate
din aparatul de
specialitate al Primarului
și
reprezentanții furniozorilor
de
servicii sociale publici/ privați

Inițierea și ulterior implementarea unor proiecte cu 2021finanțare externă în domeniul asistenței și serviciilor 2027
sociale locale, care urmează a fi accesate din fondurile
europene repartizate în exercițiul bugetar 2019-2024,
care pot include diverse parteneriate cu alte structuri
publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații)
Obiectiv specific 5:
Dezvoltarea unor atitudini pro-active și participative în rândul populației localității și a
beneficiarilor de servicii sociale.
Activități/acțiuni/măsuri
Informare și consiliere a locuitorilor comunei Cosmești, în orice
domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale

Termen Responsabili
2021Compartimentul de
Asistență Socială și
2027
Autoritate Tutelară
2021Compartimentul de
Asistență Socială și
2027
Autoritate Tutelară
2021Compartimentul de
Asistență Socială și
2027
Autoritate Tutelară
2021Compartimentul de
Asistență Socială și
2027
Autoritate Tutelară

Măsuri de implicare a asistentului social și/sau medicilor de familie din
localitate în programele
de prevenire a stării de sănătate a
populației Comunei Cosmești, indiferent de vârstă
Organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea
reducerii riscului de abuz și neglijare, pentru orice persoană aflată în
dificultate
Organizarea unor întalniri periodice, la care vor participa personalul
Primariei, partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte
persoane cu pregătire și expertiză în domeniul sociale, alți invitați, unde
vor f i prezentate cu activități problemele personale sau de grup ale
comunității
Programe de sprijin pentru copiii și tinerii din familii defavorizate în 2021Compartimentul de
Asistență Socială și
vederea urmării unei forme de învățământ, și de suport pentru cei care 2027
Autoritate Tutelară
sunt identificați că posedă calități deosebite
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și în
concordanță cu Planul de acțiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2021-2027, anual se va
elabora un Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local.
Acest Plan anual de acțiune va cuprinde date detaliate privind: numărul și categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Capitolul VI: MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
6.1. Monitorizarea Strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de funcționarii
publici din cadrul Compartimentul de Asistență Socială nominalizați prin fișa postului sau
dispoziția primarului comunei Cosmești.
Raportul anual este structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activități/acțiuni/măsuri programate pentru anul în care se
face raportarea;
2. Problemele/piedicile întâmpinate:
3. Revizuirea/ajustarea activităților/acțiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
4.Timpul estimat pentru îndeplinirea activităților / acțiunilor /măsurilor revizuite/ajustate;
5. modul de implementare în Strategie și în planuri a legislației aferente care se modifică sau
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este o noutate.
5. Alte aspecte.
La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel aferent
anului 2027, care va fi oglinda acestei Strategii și care va crea premisele pentru viitoarele
organizări.
6.2. Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicități prin afișare la sediul
Primăriei, pe site-ul www.primaria.cosmești.ro și aduse la cunostință celor interesați.
2. Unor rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de cate ori intervin modificari
legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea Rapoartele
intermediare vor fi date publicității prin afișare la sediul Primăriei, pe site-ul www.
primaria.cosmești.ro și aduse la cunostință tuturor celor interesați sau implicați.
3. Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, partenerii, reprezentanți
ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul serviciilor
sociale, alți invitați, unde vor fi comunicate și evaluate rezultatele implementării Strategiei.
Aceste întâlniri anuale se vor finaliza prin întocmirea, de către persoana nominalizată, a unui
proces-verbal în care se vor consemna toate informațiile comunicate, toate luările de cuvânt,
ideile de modificare și soluțiile propuse și care va fi semnat de toți participanții.
4. Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2027.
Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Cosmești, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor, a
Consiliului Local și a altor factori interesați din comunitate; Monitorizarea și evaluarea
Strategiei se vor face la nivelul Compartimentul de Asistență Socială de o persoană
nominalizată în acest sens.
În funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în acord cu modificările legislative
sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi
revizuită sau completată ori de câte ori este necesar.
Capitolul VII PLAN LOCAL DE ACȚIUNI pentru perioada 2021-2027
Planul local de acțiune conține măsuri specifice pentru îmbunătățirea Compartimentului
de asistență socială, urmărind dezvoltarea serviciilor promovate precum și crearea altor noi
pentru cât mai multe categorii de persoane vulnerabile din comunitate.
7.1. Grupuri și persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul masurilor
propuse prin Planul local de acțiune sunt cele identificate la capitolul IV, punctul 4.3. : Copii:,
tineri, adulți, persoane vârstnice, persoane cu diverse dizabilități, persoane fără adăpost sau
cu locuințe precare, toți cu diverse riscuri, fie de marginalizare, fie de sărăcie, de izolare ș.a.
7.2. Obiectivele generale urmărite prin Planul de acțiune:
1.Monitorizarea și creșterea calității serviciilor oferite și a gradului de perfecționare
profesională a personalului de lucru în asistența socială. Asigurarea continuității serviciilor sociale
utile pe plan local și extinderea acestora.
2. Promovarea transparenței și facilitatea accesului membrilor comunității la serviciile sociale.
3. Combaterea discriminării.
4. Promovarea și limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la
marginalizarea sau excluziunea social.
5.Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin
pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții
 Evoluția populaţiei şcolare;
 Gradul de promovabilitate;
 Rata abndonului școlar;
 Numărul persoanelor analfabete;
 Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate
 Numărul laboratoarelor școlare, raportate la numărul de elevi
 Săli de gimnastică și terenuri de sport
 Evoluția personalului didactic pe niveluri de educaţie;
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 Gradul de mulţumire al populaţiei privind învăţământul şi educaţia;
 Opinia populaţiei asupra comunei ca loc de creştere şi educare a copiilor.
6.Dezvoltarea serviciilor sociale care să se adreseze persoanelor nominalizate mai sus, fiind
un beneficiu pentru cei care sunt apți de muncă, creând posibilitatea apariției unor locuri de muncă
noi.
7.3.Măsuri:
- Măsuri de protecție și asistență socială acordate persoanelor cu handicap grav;
- Măsuri de asistență și protecție socială pentru familiile/persoanele fără venituri, sau cu
venituri reduse;
- Măsuri de asistență și protecție socială stabilite pentru situații deosebite și acordate în baza
Legii nr.416/2001 și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cosmești
- Acordarea de prestații în bani/alocații de susținere a familiei, alocații pentru copii, indemnizații
pentru creșterea copilului, stimulent de inserție;
- Informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema persoanelor aflate în
dificultate și vârstnicilor;
- Acordarea de reduceri și scutiri de taxe și impozite locale persoanelor cu handicap grav și
accentuat , beneficiare de ajutor social;
- Măsuri în domeniul protecției copilului pentru copii ai caror părinți sunt plecați în străinătate;
- Masuri de protectie sociala a persoanelor varstnice;
- Creșterea implicării comunității/societății civile în procesul de furnizare, diversificare și
dezvoltare a serviciilor sociale;
7.4.Acțiuni
- Angajarea de asistenți personali și acordarea de indemninații pentru persoanele cu handicap;
- Acordarea ajutorului social și sprijinirea beneficiarilor de ajutor social la acordarea ajutorului
de încălzire în perioada sezonului rece;
- Sprijinirea familiilor în vederea completării dosarelor și formularelor pentru acordarea
tichetelor educaționale; monitorizare; evidență, distribuire.
- Identificare, consiliere, sprijin întocmire dosare, întocmire situații plăți pentru acordarea
ajutoarelor de urgență în bani;
- Sprijinirea populației în vederea completării formularelor și întocmirea dosarelor pentru
acordarea alocațiilor de susținere, a alocațiilor pentru copii, etc.;
- Acțiuni umanitare de peste an, sau cu ocazia sărbătorilor legale;
- Facilități fiscale pentru persoanele cu dizabilit, beneficiare de ajutor social;
- Identificarea, evidența și monitorizarea cazurilor, identificarea, evidența și monitorizarea
cazurilor, consiliere, sprijin în funcție de caz;
- Continuarea și consolidarea cooperării cu ONG, fundații și alte instituții care operează în
sistemul protecției sociale.
- Identificarea situațiilor de risc la care este supus copilul și care impun acordarea de servicii
și beneficii.
- Stabilirea unei proceduri de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți
și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
- Recepționarea și înregistrarea tuturor sesizărilor referitor la familiile cu copii privind:
1.aflarea acestora în condiții socio-materiale nefavorabile (starea de sărăcie a familiei prin
lipsa unui loc de muncă, sau veniturile insuficente);
2. consumul abuziv de alcool;
3. consumul de droguri;
4. neglijarea copilului;
5.constatarea unui climat de violență psihologică, spirituala, economică în familie,
comportament scandalos sau imoral al părinților:
6. vagabondajul copiilor.
7.5. Măsuri propuse de întărire a capacității instituționale
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1. Perfecționarea personalului din cadrul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Cosmești.
2. Susținerea de schimburi de experiență cu alte comune, participarea la seminarii, conferințe,
ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului și alinierea la tendințele actuale de
lucru în administrația publică locală prin urrnărirea modelelor de bună practică.
3. Întocmirea bazei de date cuprinzând beneficiarii și serviciile de asistență socială.
4. Identificarea de noi oportunități în asistența socială și elaborarea de proiecte pentru
obținerea de finanțare internă sau externă.
Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistență socială, așa cum este prevăzut î n legislația în vigoare. De cele mai
multe ori, beneficiarul unei măsuri de protecție socială aduce în discuție apariția și altor
posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acțiuni și măsuri de
protecție socială.
7.6. Resurse
- Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-2027 -Multifond
- Programul Operațional CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027
- orice alte resurse care pot fi identificate în timp, ca urmare a apariției unor noi
oportunități de finanțare din orice tip de buget: european, național, județean sau local,
folosind propria resursă umană sau externă.
Se va pune accent pe utilizarea resursei umane locale, pentru reducerea numărului
persoanelor neocupate, fiind un dublu beneficiu și pentru administrație și mai ales pentru
cetățeni.
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