
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H  O  T  Ă  R  Â  R  E

Privește : aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022

Consiliul Local al municipiului Alexandria , județul Teleorman întrunit în ședința 
extraordinara , având în vedere:

- referatul de aprobare  nr. 8343 / 02.02.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 8344 / 02.02.2022 al Direcției Economice și Direcției 

Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria ;
- referatul nr. 1094 / 02.02.2022 al Serviciului public local, Direcția de Asistență Socială 

Alexandria;
- anunțul nr. 199 / 10.01.2022 al Serviciului public local, Direcția de Asistență Socială Alexandria;

- adresa nr. 2148/ XB / 02.02.2022 din partea Consiliului Județean Teleorman;
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile Ordinului nr. 1.086 / 20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al Planului 

anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

- prevederile art.3 alin.(2), lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.112 alin. (3), lit. b)  si art. 118 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 292/ 
2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.129, alin. (2), lit.d). și alin.(7), lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.136 , alin.(1) , art. 139 , alin. (1) și art.196 alin.(1) lit. a) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E :

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria și Serviciului public local, Direcția de Asistență Socială Alexandria, pentru cunoaștere și 
măsuri de aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                                                                pentru legalitate,

Marian Dragos PETCU SECRETAR GENERAL 
Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
NR. 28/  09 FEBRUARIE  2022



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                      SE APROBĂ
CONSILIUL LOCAL AL MUN. ALEXANDRIA                                                    PRIMAR,
SERVICIUL PUBLIC LOCAL                                                                        VICTOR DRĂGUȘIN
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
NR.1094 / 02.02.2022

R  E  F  E  R  A  T

Privește : aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022

Conform prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 
Conform prevederilor art.112 din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei 
publice locale au ca atribuţii principale să elaboreze planul anul de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local.

Art.3, alin.(2), lit.b), din Anexa nr.2 la H.G nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările și completările ulterioare, prevede că, ,,planurile anuale de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local se supun spre aprobare consiliului 
local” și cuprind ,,date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare”. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022, a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr.1.086/20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Pentru consultare, a fost publicat Anunțul nr. 199/ 10.01.2022 al Direcției de Asistență Socială 
Alexandria, fiind adresat furnizorilor publici și privați de servicii sociale, asociațiilor profesionale și 
organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, anterior aprobării prin hotărâre a consiliului 
local este transmis spre consultare consiliului județean, conform prevederilor art.118, alin.(3) din Legea 
292/2011 și art.5 alin. (5) din Anexa nr.2 la H.G nr.797/2017. Astfel,  prin adresa nr.775/ 26.01.2022, 
acesta a fost transmis spre consultare Consiliului Județean Teleorman, iar prin adresa nr.2148/ XB / 
02.02.2022, Consiliul Județean Teleorman ne-a făcut cunoscut că Planul anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022
a fost transmis consilierilor judeteni , spre consultare , conform prevederilor legale.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finantate din bugetul local al 
municipiului Alexandria pentru anul 2022, a fost elaborat în concordanță cu Strategia de dezvoltare a 
serviciilor sociale a Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru perioada 2018-2023, aStrategiei de 
dezvoltare locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 2021-2027, precum și a strategiilor 
naționale și programelor de interes național și cuprinde serviciile sociale aflate în subordinea Direcției 
de Asistență Socială Alexandria.
Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care să fie supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Director executiv,
Doina Nedea



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR.8343 / 02.02.2022

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022

Conform prevederilor Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale , cu modificările și completările ulterioare, 
sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, 
reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin 
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot 
genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

În urma referatului nr. 1094 / 02.02.2022 prezentat de Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, s-a propus elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G nr.797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 
nr.1.086/20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

Conform art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotârâre: ,,Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022’’.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria vor întocmi raportul comun de specialitate  care va fi susținut la comisiile de specialitate spre 
avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus 
menționate, proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul compartimentului de 
specialitate și avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 

PRIMAR ,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA             



DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 8344 / 02.02.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022.

Prin Referatul de aprobare nr. 8343 / 02.02.2022, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local 
al municipiului Alexandria pentru anul 2022.

Conform prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.

În urma referatului nr. 1094 / 02.02.2022 prezentat de Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, s-a propus elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G nr.797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 
nr.1.086/20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

Conform prevederilor art.3 alin.(2) din Anexa nr. 2 la H.G nr.797/2017, Direcția de Asistență 
Socială Alexandria are ca atribuție și elaborarea anuală a planului de acțiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul local.
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe următoarele acte 
normative:
- prevederile Ordinului nr.1.086/20.02.2018privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

- prevederile art.3 alin.(2), lit.b) și art.5 din Anexa nr.2 la H.G nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.112 alin. (3), lit. b)  și art.118 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 292/ 
2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările 
ulterioare.

Având în vedere cele arătate mai sus, proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi 
supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică                                                                  Direcția Juridic Comercial 
Director executiv,                                                                           Director executiv,
Gafencu  Haritina                                                                   Chesnoiu Roxandra Postumia



JUDETUL TELEORMAN ANEXA LA 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                          HOTARAREA NR. 28 / 09 FEBRUARIE 2022
CONSILIUL LOCAL 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA PENTRU ANUL 2022

Având în vedere:
1. Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Alexandriapentru perioada 2021-2027.

2. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru perioada 2018-2023 aprobată prin 
HCL nr. 129/ 27.04.2018 , având următoarele obiective:

a) implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale,corelate cu nevoile și 
problemele sociale ale beneficiarilor;
b) actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii,date privind indemnizațiile 
acordate,cuantumul și data acordării acestora,orice alte informații relevante;
c) realizarea de parteneriate cu alte autoritați sau instituții publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor 
sociale și resurselor disponibile la nivel local;
d) dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației locale;
e) întărirea capacității instituționale la nivel local,pentru asumarea responsabilității în abordarea problematicii persoanei 
aflate în dificultate;
f) perfecționarea studiilor pe domeniul asistenței sociale și formarea continuă a personalului angajat în cadrul SPAS, 
implicat în furnizarea serviciilor sociale,pentru o prestație cât mai adecvată a serviciilor furnizate;
g) derularea de proiecte comune cu instituții implicate în viața socială: școala, poliția, biserica,medici de familie;
h) îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sociale oferite la nivel local.

3. Strategia naţionala pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/ 2018.



4.Programele 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", cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului dc 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", cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 317 din 23 mai 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea 
programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de 
tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 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".

5.Anunțul nr.199/ 10.01.2022publicat în mass-media, pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria , afișat și la sediul 
central al Direcției de Asistență Socială Alexandria, este adresat furnizorilor publici și privați de servicii sociale, asociațiilor profesionale și 
organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor,pentru consultare.

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Alexandria 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 - capitolul II;
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III



CAPITOLUL I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale.

Serviciile sociale existente la nivel localîn subordinea Direcției de Asistență Socială Alexandria 
Nr.
crt.

Furnizor servicii
sociale

Cod serviciu 
social, conform 
Nomenclatorul
ui serviciilor 
sociale

Denumirea 
serviciului social

Capacitate Grad de 
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 
existente ( mii lei)
Buget local Buget 

județean
Buget de stat Contribuții 

persoane 
beneficiare

Alte 
surse

1. Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

8790CR-PFA-I Centrul Rezidential 
pentru Persoane fara 
Adapost

138 locuri 18%
1174,00 60,00

2. Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

8899 CPHD-II Cantina de Ajutor 
Social

500 locuri 63% 
2033,00 24,00

3. Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

8810ID-I Unitate de îngrijire la 
domiciliu

9ingrijitori 100%
417,00

20,00

4. Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

8891CZ-C-II Centrul de îngrijire zi 10 locuri 90 %
373,00

6. Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

Asistent personal al 
persoanei cu handicap 
gradul grav

190 asistenti personali 98 % 

7767,00

Indemnizații lunare 
acordate persoanelor 
cu handicap gradul 
grav 

312 indemnizatii 
lunare inluna ianuarie 
2022

5706,00

7 Direcția de 
Asistență Socială 
Alexandria

8899 CZ-PN-V Servicii de asistență 
comunitară

2 salariati ( 1 asistent 
medical comunitar si 1 
mediator sanitar)

20,00 124,00
( cheltuieli de 
personal) 

CAPITOLUL 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.

1. Revizuirea /actualizarea informaţiilor privind serviciile sociale se publică pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială 
Alexandria / se afişează la sediul Direcției de Asistenţă Socială Alexandria:



a)Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – se regăsește pe pagina de internet a Primariei municipiului Alexandria la secțiunea 
hotărâri , este publicată pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria și se actualizează prin hotărâre a consiliului local;

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local, se publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Alexandria la secțiunea hotărâri și pe pagina de internet a Direcției de 
Asistență Socială Alexandria. Se actualizează anual, sau ori de câte ori este nevoie;

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare a Direcției de Asistență Socială Alexandria - formulare/modele de 
cereri, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu 
furnizat etc.,sunt publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Alexandria și afișate la sediul DAS. Se actualizează de câte 
ori apar modificări. Anual se întocmește Raportul de activitate al DAS Alexandria, care este transmis ordonatorului principal de credite și 
este parte componentă a Raportului de activitate al Primarului;

d) Informaţiile privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de DAS Alexandria sunt
afișate la sediul DAS , la sediile centrelor care acordă servicii sociale sau publicate pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socialăși 
actualizate ori de câte ori este nevoie.

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a 
serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor :

-informare privind legislația în domeniu;
- informare privind serviciile sociale existente în municipiul Alexandriaacordate de catre DAS Alexandria și adaptate nevoilor 

fiecărei persoane;
- informare privind facilitățile și ajutoarele de care pot beneficia cetățenii , în baza actelor normative aflate în vigoare, inclusiv a 

hotărârilor de consiliu local;
- informarea cetățenilor, cu sprijinul Primariei municipiului Alexandria , la realizarea campaniei de vaccinareși asigurarea de 

personal la Centrul de vaccinare comunitar din cadrul DAS Alexandria.
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă Socială Alexandria sau în colaborare cu 

alți furnizori de servicii sociale:
- conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea 

măsurilor de asistenţă medicala si socială;
- prin Compartimentul Protecția copilului și anchete sociale - educație parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
- prin Compartimentul Protecția persoanelor cu dizabilități , asistenți personali, anchete sociale –informarea și consilierea 

beneficiarilor și a familiilor acestora, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;
- prin Centrul de îngrijire zi  - organizarea de acţiuni de informare a comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite prin distribuirea 

materialelor promoţionale, excursii la iarbă verde, vizitarea unor obiective turistice, muzee, parcuri, precum și participarea la unele 
spectacole dedicate copiilor;



- prin Compartimentul Asistență medicală comunitară - informarea și consilierea medicală și sociala a beneficiarilor și  a familiilor 
acestora, precum și  informarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile despre oportunitățile de accesare a serviciilor medicale și 
sociale, în funcție de nevoile acestora;
- prin Serviciul Cabinete de stomatologie scolara – campanii de informare, în colaborare cu Primaria municipiului Alexandria,  privind  
evaluarea sănătății orodentare a preșcolarilor, elevilor și studenților, urmărindu-se creșterea nivelului de educație pentru sănătatea 
orodentară, precum și acordarea de asistență medicală stomatologică pe perioada în care aceștia frecventează unitățile de învățământ de pe 
raza municipiului Alexandria;

- prin Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost – informarea și consilierea beneficiarilor , precum și  informarea populației 
privind serviciile sociale care se acordăîn centru și accesarea acestora;

- prin Centrul de vaccinare comunitar impotriva COVID-19, care functioneaza in subordinea DAS Alexandria – unde sunt utilizate 
vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Janssen- campanii de informare a comunitatii, in colaborare cu Primaria municipiului 
Alexandria si cu sprijinul Directiei de Sanatate Publica Teleorman , privind importanta vaccinarii cetatenilor, atat a adultilor cat si a copiilor, 
pentru prevenirea imbolavirilor provocate de infectia cu coronavirusul SARS-CoV-2.

4. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.
Direcția de Asistență Socială va organiza o serie de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale (publici și privați) cu scopul colaborării în 

vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale oferite/ înființării de servicii sociale funcție de nevoile identificateîn comunitate.

5. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin Serviciul Sprijin comunitar și urgențe sociale – Compartimentul asistență 
medicală comunitară, cum ar fi: 

- identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, 
respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea, determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

- furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor 
vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

- desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării și promovării sănătății, acces la servicii de sănătate si efectuarea de activități 
de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

- efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistență medicală a pacientului cronic sau în stare de dependențăși a vârstnicului, în special 
al vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare.

6. Activităţi de informare realizate prin Serviciul Cabinete medicaleșcolare, privind:
- activități de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos;
- servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și elevi;
– identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității.

7. Mesaje de interes public transmise prin presă:



- informare privind campania de distribuire a ajutoarelor prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD);
- informare privind beneficiarii de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
- informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;
- informare privind diverse ajutoare acordate cetățenilor;
- informare privind distribuirea stimulentului educațional ( tichete grădiniță);
- informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
- informare privind serviciile destinate persoanelor fără adăpost prin Centrul rezidențial al persoanelor fără adăpost;
- informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice, servicii sociale acordate prin Unitatea de îngrijire la domiciliu; 
- informare privind acordarea de tichete sociale pentru cetățenii municipiului Alexandria;
- informare privind acordarea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități;
- informare privind acordarea de servicii sociale prin Cantina de ajutor social;
- informare privind acordarea de servicii medicale și stomatologice prin cabinetele medicale scolare;
- informare privind derularea campaniei de vaccinare împotriva Covid-19;
- informare privind orice modificare legislativă de interes public.

CAPITOLUL III
Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.
Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire:

a) cursuri de perfecţionare:
Nr. de 
persoane

Buget estimat
( mii lei)

Personalul de 
specialitate

12 38,00

b) cursuri de calificare:
Nr. de persoane  Buget estimat  
- -

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre ( Cantina de ajutor social , Centrul de îngrijire zi, Centrul rezidențial pentru persoane fără adăpost) conform 

cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu;



c.2. asistenţi personali, prin aparatul propriu:
Nr. de persoane  Buget estimat  

190 -

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.:

Teme de interes Nr. de persoane  Buget estimat  (mii lei)
Propuneri legislative privind inițierea sau modificarea 
unor acte normative în domeniul asistenței sociale

3 3,00

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național , Ministerul Muncii și Protecției Sociale având rolul de a 
iniția și asigura participarea la programe de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul asistenței sociale, precum și a 
personalului informal.

f) participarea personalului cu atribuții în asistență socială la diferite evenimente, conferințe naționale sau alte întâlniri de lucru pe diverse 
teme, cu specialiști în domeniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

Marian Dragos PETCU


