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PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE AL DIRECTIEI  DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

PRIVIND SERVICIILE SOCIALE 

- 2021 – 

 

 

    Având în vedere : 

1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale  2018-2028 a Direcţiei de 

Asistenţă Socială Isaccea aprobată prin HCL nr. 170 din 31.10.2018, cu 

următoarele obiective specifice: 

 Implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale 

beneficiarilor. 

 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. 

 Încheierea de parteneriate cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri, 

centre sociale etc. adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la 

nivel local. 

  Dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației 

locale. 

 Focalizarea sprijinului către persoanele şi familiile aflate în nevoie reală, 

minimizarea riscurilor şi respectiv, reducerea erorilor şi a fraudei 

  Perfecționarea studiilor pe domeniul asistenței sociale și formarea 

continuă a personalului angajat în cadrul DAS, implicat în furnizarea 

serviciilor sociale, pentru o prestație cât mai adecvată a serviciilor 

furnizate. 
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 Creşterea gradului de responsabilitate în acordarea de beneficii de 

asistenţă socială şi actualizarea procedurilor interne pentru instituirea şi 

implementarea măsurilor de protecţie socială 

 Înfiinţarea de servicii sociale adecvate şi centrate pe persoana aflată în 

nevoie 

 

2. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HG nr. 

1826/22.12.2005 precum şi Strategia naţională privind incluziunea socială şi 

reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni 

pentru perioada 2015-2020 aprobată prin HG 383/2015. 

3. Programul de interes naţional aprobat prin HG nr. – nu este cazul 

4. Acordul de cooperare/parteneriat nr. ____aprobat prin HCL--- nu este cazul 

5.  Procesul Verbal/minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici şi 

privaţi/asociaţii profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor 

din data de ____: 

Înainte de a fi supus aprobării în Consiliul Local Isaccea, Planul anual de 

acţiune privind serviciile sociale 2021 este postat pe site-ul Primăriei oraşului 

Isaccea (www.isaccea.ro) în vederea consultării sale de către comunitatea locală. 

 

    Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul Consiliului Local al oraşului Isaccea cuprinde: 

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

capitolul I; 

2.Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 

sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

3.Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează 

în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

- Capitolul I - Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A.Serviciile sociale existente la nivel local 

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 
social 

Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru 
serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
judeţean 

Buget 
de 

stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1   8891 CZ-C-II  Centru de 

zi pentru 
copii 

 16 100%  471.000 

lei 

     Servicii 

gratuite 

Donatii, 

sponsorizari, 
finantari 

nerambursabile 

2  8810ID-I  Serviciu 
de îngrijire 

la 

domiciliu 
pentru 

persoane 
vârstnice 

 30   8000 lei       Servicii 
gratuite 

 392.000 lei  

Fonduri 

nerambursabile 

http://www.isaccea.ro/


3 8899CZ-PN-V  Serviciu 
de 

asistenţă 
comunitară 

 115    10.400 
lei  

     Servicii 
gratuite 

509.600lei 

Fonduri 

nerambursabile 

Total          489.400 

lei 

       901.600  lei 

 

 

B.Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

Denumi

re 

serviciu 

social 
propus 

Cod 

servici
u 

social 

Categori

e 
benefici

ari 

Capacitate 
necesară 

Capacitate 

clădire/spa
ţiu necesar 

- mp - 

Resurse 
umane 

necesare 
(personal 

de 
specialita

te, de 
îngrijire 

şi 

asistenţă

; 
personal 

gospodări
e, 

întreţiner
e-

reparaţii, 
deservire

) 

Bugetele estimate pe surse finanţare, 
pentru serviciile propuse pentru a fi 

înfiinţate: 

Justificar
e Buge

t 

local 

Buget 
judeţe

an 

Bug

et 
de 

stat 

Contribu

ţii 

persoan
e 

beneficia
re 

Alte 
surse 

      
Nr. 

benef./z

i 

Nr. 

locuri 
(în 

patur
i) 

                

Serviciu 
de 

consilier
e şi 

sprijin 
pentru 

copil şi 
familie 

8899C
Z-F-I 

Familii 
cu copii 

50/pe 
proiect 

-  1 
psiholog 

43.3
00 lei 
*  

   526.900
lei * 

Proiect ,, 
Amenajar

e 
Complex 

de 
servicii 

sociale 
Revarsar

ea” 

Centru 

de 

socializa
re şi 

petrecer
e a 

timpului 
liber  

8810C

Z-V-II 

Persoan

e 

vârstnic
e 

20/proi

ect 

-  1 post 

 

43.3

00 lei 
*  

   526.900

lei * 

Proiect ,, 

Amenajar

e 
Complex 

de 
servicii 

sociale 
Revarsar

ea” 

* Sumele sunt mentionate pentru ambele servicii sociale înfiinţate pe proiectul  

,, Amenajare Complex de servicii sociale Revarsarea” 

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în 

baz prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului/direcţiei de acţiune în ..- 

nu este cazul; 

      În conformitate cu lit. f, art. 6, Legea 292/2011, a asistenţei sociale cu 

modificările şi completările ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezintă 



procedura de achiziţionare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui 

contract, încheiat în condiţiile legii, de către autorităţile administraţiei publice 

locale. 

       Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori 

privaţi are în vedere realizarea următoarelor obiective aprobate prin strategiile 

naţionale şi locale în domeniu: 

a) Promovarea parteneriatului public-privat; 

b) Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local; 

c) Asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor sociale; 

d) Asigurarea calităţii serviciilor sociale; 

e) Asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privaţi şi 

publici de servicii sociale la fonduri publice; 

f) Optimizarea rezultatelor obţinute în urma serviciilor sociale. 

   Pentru anul 2021 nu sunt propuneri de contractare a serviciilor sociale 

din fonduri publice. 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 

recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile legii mai sus menţionate se pot aloca din 

bugetul local subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care oferă servicii de asistenţă socială. Subvenţiile acordate vor fi 

utilizate în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate 

persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de 

acestea. 

 Pentru a beneficia de subvenţie în baza Legii 34/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare este necesar ca serviciile sociale oferite de către 

fundaţia/asociaţia solicitantă să se încadreze în liniile de subvenţionare prioritare 

ale comunităţii locale în domeniul asistenţei sociale şi care au la baza obiective 

propuse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a comunitatii. 

Pentru anul 2021 nu a fost prevăzut nici un program de subvenţionare de 

la bugetul local, în baza Legii 34/1998, pentru serviciile sociale licenţiate în 

baza Legii 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul II – Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la 

serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile 

art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 

1.Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de 

internet/se afişează la sediul DAS: 

a)Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2028 a Direcţiei de 

Asistenţă Socială Isaccea – se actualizează de câte ori este nevoie; 



b)Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul consiliului local – se actualizează anual; 

c)Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - 

formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de 

eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru 

fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează de câte ori este nevoie; 

d)Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de 

furnizori publici ori privaţi: 

(i)lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a 

serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează ori de câte ori este nevoie 

pe site/ul  Ministerul Muncii si Protectiei Sociale; 
Asociația Casa Dobrogeană str. Livezilor, nr. 

2 C 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Asociația Casiana str. Mircea 

Vodă, nr. 6 A 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Asociația GAL Munții 

Măcinului - Dunărea Veche 

str. Școlii, nr. 2 Comună Tulcea 

Asociaţia Mâini Întinse str. Podgoriilor 

nr. 87 A 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Asociaţia Naţională a Surzilor 

din România - Filiala Tulcea 

str. 1848 nr. 7, 

bl. 5, sc. A, ap. 1 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Asociaţia Nevăzătorilor din 

România - Filiala Judeţeană 

Tulcea 

str. Mircea 

Vodă, nr. 57 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Asociaţia Raza Soarelui - 

Sunlight 

sat Dunavăţu de 

Jos 

Comună Tulcea 

Asociaţia Umanitară Noroc str. Babadag, nr. 

19, bl. 11, sc. B, 

ap. 3 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Direcția de Asistență Socială 

Măcin 

str. Cetăţii, nr. 

19 

Oraș Tulcea 

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea 

str. Isaccei nr.36 Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 

Tulcea 

str. Corneliu 

Gavrilov, nr. 

120 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 



Filiala Tulcea a Crucii Roșie 

Române 

aleea Crucii 

Roșii, nr. 1 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Fundația Agenția Județeană de 

Dezvoltare - Județ Tulcea 

str. Păcii, nr. 20 Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Parohia Sfântul Nicolae Tulcea str. Progresului, 

nr. 37 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Penitenciarul Tulcea str. Babadag 

nr.142 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Primăria Comunei Baia - 

Compartiment Asistenţă Socială 

str. 1 

Decembrie, nr. 

2, cod poștal 

827005 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Beștepe - 

Serviciul Public de Asistenţă 

Socială 

str. Tulcei, nr. 

76 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Ceamurlia de 

Jos - Compartiment Asistență 

Socială 

str. Principală, 

nr. 58 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Chilia Veche 

- Compartiment Asistenţă 

Socială 

str. Dunării, nr. 

65 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Dăeni - 

Compartiment de Asistență 

Socială, Autoritate Tutelară și 

Sănătate 

str. Principală, 

nr. 42 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Frecăţei - 

Compartimentul Asistență 

Socială 

str. Principală, 

nr. 63 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Luncavița - 

Compartimentul de Asistență 

Socială 

str. Valea 

Fagilor, nr.101 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Mahmudia  - 

Compartiment Asistență Socială 

str. Geolog 

Vasile Bacalu, 

nr. 19 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Maliuc - 

Compartiment Asistență Socială 

str. Platanilor, 

nr. 1 

Comună Tulcea 

Primăria comunei Mihail 

Kogălniceanu - Compartiment 

Stare Civilă Asistență Socială 

str. Mihai 

Eminescu nr. 94, 

cod poștal 

827145 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Murighiol - 

Compartiment Asistență Socială 

str. Lacului, nr. 

8 

Comună Tulcea 



Primăria Comunei Niculițel - 

Compartiment Asistență Socială 

str. Centrală, nr. 

2 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Ostrov - 

Compartiment de Asistență 

Socială 

str. Școlii, nr. 6 Comună Tulcea 

Primăria comunei Sarichioi - 

Compartiment Asistență Socială 

și Autoritate Tutelară 

str. Principală 

nr. 254, cod 

poștal 827190 

Comună Tulcea 

Primăria Comunei Slava 

Cercheză - Compartiment 

Asistenţă Socială 

str. Principală, 

nr. 224 

Comună Tulcea 

Primăria Orașului Isaccea - 

Direcția de Asistență Socială 

str. 1 

Decembrie, nr. 

25 

Oraș Tulcea 

Senior Delta Grup S.R.L. str. Elena 

Doamna, nr. 17 

A, cam. 3 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

Societatea de Asistență și 

Îngrijire la Domiciliu Provita 

Salvați Oamenii Singuri S.R.L. 

str. Păcii, nr. 

103, bl. M2, sc. 

A, ap. 45 

Municipiu 

reședință județ 

Tulcea 

 

(ii)serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului 

public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile 

şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează 

anual; 

e)Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate 

compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – nu 

este cazul; 

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 de zi – atunci când situaţia o impune; 

3.Telefonul verde – nu este cazul; 

4.Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de direcţia 

de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc. 

- anual; 

 
Campania Perioada în care s-a 

desfăşurat 

Responsabili  

 Sănătatea în perioada 

pandemiei COVID-19 

Mai-iulie 2020 Direcţia de Asistenţă Socială 

în colaborare cu Programul 

ROMACT 

Obligaţiile părinţilor care 

pleacă la muncă în străinătate 

Mai-iulie 2020 Direcţia de Asistenţă Socială 

în colaborare cu Programul 

ROMACT 

Prevenirea abandonului 16 Septembrie 2020- 31 Direcţia de Asistenţă Socială 



scolar în perioada pandemiei 

COVID -19 prin aplicarea de 

măsuri integrate 

ianuarie 2021 în colaborare cu Programul 

ROMACT 

   

 

5.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de 

asistenţă socială - anual; 

6.Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii 

de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc. - -; 

7.Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă 

comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul 

de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de 

asistenţă socială, mediere socială etc. - lunar; 

8.Mesaje de interes public transmise prin presă – ori de câte ori este nevoie. 

 

       Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a 

personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1.Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii 

performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 

a)cursuri de perfecţionare 

       

Personalul de specialitate Nr. persoane Buget estimat 

Compartiment asistenţă socială – 

curs de formare continuă în 

asistenţa socială 

2 2000lei 

Compartiment Centru de zi – curs 

metode de lucru cu copilul 

1 1000lei 

   

b) cursuri de calificare 

Personal Nr. persoane Buget estimat/curs 

Mediator sanitar- curs mediator 

sanitar 

1 1000lei 

   

c) Sesiuni de instruire pentru îngrijitorii informali 

    c.1 Instruirea asistentului personal: 

Personal Nr. persoane Buget estimat/curs 

-   

     c.2 Instruirea personalului din centre conform cerinţelor standardelor de 

calitate: 

Personal Nr. persoane Buget estimat 

Compartiment Centru de 

zi pentru copii 

4 - 

d) sesiuni de instruire pentru voluntari –  



e) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative 

ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară etc.: - ; 

f) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes 

naţional – atunci când este cazul; 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/ în vederea asigurării 

coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii 

sociale: 

a)pentru asistenţi sociali: nr ....1.........; buget estimat -800lei/lună; 

b)pentru psihologi: nr. ...1.......; buget estimat -780lei/lună; 

 

Director executiv, 

Dogaru Elena   

 

 

 

 

 

 

 


