
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr.3498  din 5 iulie 2019 
 
 
 
 
 

ANUNȚ 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată şi ale prevederilor Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a consiliului local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  
proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului 
local al comunei Unţeni:  

1. Proiect de hotărâre privind revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 
nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 

            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm ( împreună cu 
referatul de aprobare si raportul de specialitate ), la registratura Primăriei comunei Unţeni, până 
la data de 27.07. 2019. 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 

 



PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.3502 din 5 iulie 2018  
 
 
 

Referat de aprobare 

privind  revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 

comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 

 
 Prin Raportul de specialitate al compartimentului de resort, ni se face cunoscut faptul 
că potrivit art. 3, alin (2) lit. a), Anexa 3 din 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 , în domeniul organizării, administrării și acordării 

serviciilor sociale, are ca atribuție  elaborarea, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, 

precum şi cu nevoile locale identificate, strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen 

mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare 

consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

De asemenea, prin controlul efectuat în luna iunie 2019 de către inspectorii sociali din 
cadrul AJPIS Botoșani , având ca obiectiv de misiune de inspecție ” Verificarea respectării de 
către UAT Unțeni a prevederilor Hotărârii 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, de către serviciile publice 
de asistență socială”,  se dispune  revizuirea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
acordate de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unțeni, județul Botoșani, pentru perioada  2018-2023 şi a  Planului de 
măsuri în vederea implementării acesteia,  în concordanţă cu strategia judeţeană, precum şi cu 
nevoile locale identificate.  
 Strategia prezentă stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune pentru crearea unui 
sistem real și eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de acțiune locale și 
strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat și integrat. 
 Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în 
principal pe informații colectate de Compartimentul de Asistență Socială în exercitarea 
atribuțiilor legate de: 

- identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care 
au generat situațiile de risc de excluziune socială; 

- monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale aflate în propria administrare. 
 Potrivit art.129, alin. (7), puncul b) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local, printre care,  serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane 

sau grupuri aflate în nevoie socială. 
 Propun un proiect de hotărâre care să fie supus dezbaterii consiliului local în vederea 

adoptării. 

PRIMAR, 
Paladi Constantin 

 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.3501 din 05 iulie 2019  
 
 
 

Raport de specialitate 

privind  revizuirea  Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 

comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc 
rapoartele de specialitate. 

 Potrivit art.36, alin. (3), litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are atribuţii privind 

gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, cu referire la serviciile sociale pentru 

protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială (alin. (6), litera a), punctul b, din Legea 
nr.215/2001). 
 Compartimentul de Asistență Socială,  potrivit Anexei nr. 3,  art. 3, alin (2) lit. a) din 
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 , în domeniul 
organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, are ca atribuție  elaborarea, în concordanţă 

cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategiei locale de 

dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 

ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

Ca a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în 
comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei sociale, 
precum și a Obiectivului misiunii de inspecție  a AJPIS Botoșani ” Verificarea respectării de 
către UAT Unțeni a prevederilor Hotărârii 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, de către serviciile publice 
de asistență socială”,  se impune revizuirea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
acordate de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Unțeni, județul Botoșani, pentru perioada  2018-2023 şi a  Planului de 
măsuri în vederea implementării acesteia,  în concordanţă cu strategia judeţeană, precum şi cu 
nevoile locale identificate.  

Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal 
pe informații colectate de Compartimentul de Asistență Socială în exercitarea atribuțiilor 
legate de: 

- identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, precum și a cauzelor care 
au generat situațiile de risc de excluziune socială; 

- monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale aflate în propria administrare. 
Se poate propune un proiect de hotărâre care să fie supus dezbaterii consiliului local în 

vederea adoptării revizuirii Strategiei. 
 
Compartiment de Asistență Socială, 
Consilier superior, 
Paladi Viorica 

 
 
 

 



Pagină 1 din 1 

 

ROMANIA 
JUDETUL BOTOȘANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
Tel/fax:0231543802 

primaria_untenibt@yahoo.com 
 

 
  
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei 

Unțeni pentru perioada 2018-2023 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimente de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei cu nr.3501/2019, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr. 

3502/2019, 
având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă 

şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, 
în baza prevederilor art.36, alin. (3), litera d), alin.(6) litera a), punctual 2 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum și ale art.3, alin.(2), litera a) din anexa Hotărârii Consiliului Local nr.25/2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială 
organizat la nivelul comunei Unțeni, 

în temeiul art.196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019- Noul Cod Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
            

Art.1. - Aprobă  revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul 
comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023, conform  anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
  

INIȚIATOR, 
Paladi Constantin 

 
 
 



Pagină 1 din 14 
 

           ROMÂNIA 
        JUDEŢUL BOTOȘANI 
        CONSILIUL LOCAL UNȚENI                                                                                                     anexa la hotărârea nr.___ din __ august  2019 
 

STRATEGIA DE DEZVOLATRE A SERVICIILOR SOCIALE   
LA NIVELUL COMUNEI UNTENI  PENTRU PERIOADA 2018 – 2023 

                                                                                           REVIZUITĂ 2019   
 

Capitolul I: PREMISE ŞI SCOP 
 

1.Considerații generale  
Oferta unor servicii de sociale adecvate, care să răspundă atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ unor nevoi sociale crescânde și 

din ce în ce mai complexe ale populației, reprezintă o provocare pentru orice instituție  cu atribuții în domeniu. 
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia 

naţională în domeniul asistenţei sociale, precum și a Obiectivului misiunii de inspecție  a AJPIS Botoșani ” Verificarea respectării de către UAT 
Unțeni a prevederilor Hotărârii 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, de către serviciile publice de asistență socială”,  
se impune revizuirea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Unțeni, județul Botoșani, pentru perioada  2018-2023 şi a  Planului de măsuri în vederea implementării 
acesteia,  în concordanţă cu strategia judeţeană, precum şi cu nevoile locale identificate.  

Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul 
proceselor de promovare a incluziunii sociale.  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: obiective 
generale, obiectivele specifice, planul de implementare al strategiei, responsabilităţi şi termene de realizare, rezultate așteptate, sursele de 
finanţare  și bugetul estimat.  

 Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe informaţiile colectate de Compartiment în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute în Anexa 3 la art. 3 alin. (2) lit. d), h) şi i) din 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. Documentul de fundamentare este realizat  direct de 
Compartiment şi conţine cel puţin următoarele informaţii:      

 a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;     
 b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii;     
 c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă 

sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;     
 d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum şi estimarea numărului de beneficiari;     
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 e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora. Prezenta 
Strategie şi Planul de măsuri corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

2.Definiție   
În legislaţia națională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale sunt definite drept : "Ansamblul 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". 

3.Scop  
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, 
a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna Unțeni. Serviciile sociale reprezintă unul din pilonii importanţi 
ai sprijinului pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și îşi vor demonstra eficacitatea atât timp cât relaţia dintre „nevoile grupurilor 
vulnerabile - oferirea de servicii sociale“ va fi echilibrată, generând un răspuns complex şi integrat în care misiunea serviciilor sociale se 
regăseşte sub umbrela incluziunii sociale.  

4. Legislație 
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare: 
 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și com,pletările ulterioare; 
 Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap; 
 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 
Capitolul II: PRINCIPII ŞI VALORI 

 
 
Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor sociale se întemeiază pe următoarele valori și principii:  
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 • solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor  vulnerabile care necesită suport şi măsuri 
de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de 
populaţie;   

• subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea 
locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;   

• universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;   
• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;   
• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest 

principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi 
nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate 
membrilor familiei beneficiarului;  

• parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, 
instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele 
necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;   

• participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la 
realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, 
prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;  

• transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, 
precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;   

• nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă 
faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, 
dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată;   

• eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi 
şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;   

• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;   
• respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile 

sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;   
• activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale 

şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;   
• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei 

cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă;   
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• complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca 
membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o 
gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;   

• concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de 
creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale;   

• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi 
dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;   

• confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor 
personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află;   

• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de 
drepturi sociale egale;   

• focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi 
se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora;   

• dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege 
liber dintre furnizorii acreditaţi.  
  Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu 
caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu 
de viaţă, familial şi comunitar.     
 

Capitolul III: OBIECTIVE, GRUPUL ŢINTĂ ŞI PROBLEMELE SOCIALE ALE 
CATEGORIILOR CUPRINSE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 

 
I.Obiectiv general 
Înființarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a 

tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei 
Unțeni. 
 

II.Obiective specifice : 
  1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale 
Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari) 

  2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de      
            pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare     
            pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii ; 
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 3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei 
Unțeni; 

4 Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri etc.  
5. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

 
III.Grupuri țintă: copiii, tinerii, vârstnicii dependenţi, fără sprijin familial sau săraci, femeile, mamele adolescente, familiile 

monoparentale, familiile cu mai mult de doi copii, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, persoanele fără venituri sau cu venituri mici, persoanele 
dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoanele infectate sau care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanele care au 
părăsit penitenciarele, persoanele afectate de violenţa în familie.     

 
Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate sunt un mijloc prin care cetăţenii sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi 

socială a comunităţilor lor, să depăşească situaţii de dificultate (temporare sau de lungă durată) şi să contribuie activ la bunăstarea colectivă. 
 

 La nivelul Comunei Unțeni a fost identificat un Grup ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează: 
1)  copii și familii aflate în dificultate; 
2)  persoane vârstnice; 
3)  persoane cu handicap; 
4) alte persoane în situații de risc social. 
 
 
1) copii şi familii aflate în dificultate: 
- familii monoparentale  
- familii tinere; 
- copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; 
- copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
- victimele violenţei în familie; 
- copiii străzii 
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a. lipsa locuinţei; 
b. resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
c. dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
d. familii cu climat social defavorabil; 
e. probleme de sănătate; 
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f. dificultăţi în obţinerea unor drepturi; 
 
Servicii şi prestaţii asigurate:  

 
1. VENITUL MINIM GARANTAT 
Plata ajutorului social se efectuează de către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În prezent  se află în plată un număr de 

11  dosare de acordare a venitului minim garantat. 
Din fondurile de la bugetul local se plăteşte ajutorul de încălzire a locuinţei cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul 

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. 

                        2. ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 
          Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru 
familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, 
prin  Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani. 

3. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 
Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse.  

4. STIMULENT EDUCAȚIONAL ACORDAT SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE 
            În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație, prin Legea 
nr. 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominală de 50 lei. 
           Stimulentele se acordă fiecărui copil provenit din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ criteriile conform 
H.G. nr. 626/2016 pentru modificare și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015. 
            5. AJUTOARELE DE URGENȚĂ 
Ajutoarele de urgență se acordă în baza Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 
           6.    PROTECȚIA COPILULUI 
          În cadrul Compartimentului de Asistență Socială al Primării Comunei Unțeni în baza Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu plasamentul 
familial, supravegherea specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza 
comunei şi reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie specială. Cazurile sunt înaintate Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Botoșani, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie 
specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc și sunt monitorizate periodic.   
În vederea prevenirii separării copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale și vor fi propuse măsuri de protecție 
specială, acolo unde situațiile constatate impun acest lucru. Pentru prevenirea abandonului şcolar, compartimentul nostru monitorizează situaţia 
şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor primite. Alături de instituţiile de 
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învăţământ, Compartimentul  Asistență Socială  participă la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor 
sociale. Totodată, copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt monitorizați periodic, iar persoanele în grija cărora rămân sunt 
consiliate cu privire la obligativitatea delegării de către instanță a exercițiului drepturilor părintești. Se menţine şi se dezvoltă colaborarea cu 
toate instituţiile statului şi cu toate asociaţiile, fundaţiile şi ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor. 

 
 
2) Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
a. sănătatea precară 
b. venituri mici în raport cu necesităţile; 
c. izolare, singurătate; 
d. capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e. absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
f. nevoi spirituale; 
g. lipsa locuinţei. 
Servicii şi prestaţii asigurate: servicii de informare şi consiliere; prestaţii sociale: ajutor social, ajutor de urgenţă, ajutor pentru încălzire, 

ajutoare materiale; direcționare către alte tipuri de servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: Cămine pentru persoane 
vârstnice. 

 
3) Problemele sociale ale persoane cu handicap (copii și adulți) 
a. accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă 
b. lipsa locurilor de muncă protejate; 
c. lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d. atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e. situaţia materială precară; 
f. absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 
g. lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. 
Servicii şi prestaţii asigurate: servicii de informare şi consiliere; identificare de soluţii pentru angajarea de asistenţi personali pentru a 

asigura îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu handicap grav, indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, ajutor social, ajutor de urgenţă, 
ajutor pentru încălzire.; direcționare către alte tipuri de servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: Centre de asistenţă 
medico-socială, Cămine pentru persoane cu handicap;  etc.; 

 
          Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei 
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legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în 
vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. 
                                                                                        

IV. Probleme identificate la nivelul localității: 
 

-lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenţi fapt care a determinat emigrarea acestora în străinătate la munci ocazionale şi chiar la munci 
permanente calificate dintre care şi mulţi specialişti de înaltă calificare. Reîntoarcerea lor în localitate se limitează la vizite. Categoria copiilor 
„rămaşi singuri acasă” a crescut din acest motiv în ultimii ani. Existenţa cazurilor de copii neglijaţi, abuzaţi, exploataţi datorită problemelor 
economice, medicale sau al nivelului educativ scăzut din partea reprezentanţilor legali ai copiilor. Neglijarea copilului se manifestă prin: 
neglijare alimentară (alimentație necorespunzătoare, mese neregulate, etc.), neglijare vestimentară (haine nepotrivite pentru anotimp, haine prea 
mici sau prea mari, haine murdare sau chiar inexistenţa vestimentaţiei în perioadele reci ale anului), neglijarea igienei (lipsa igienei corporale, 
mirosuri respingătoare, paraziţi), neglijarea medicală (absenţa îngrijirilor necesare, omiterea vaccinărilor şi a vizitelor de control, neaplicarea 
tratamentelor prescrise), neglijarea locuinţei (locuinţă prost întreţinută, neîncălzită, mobilier absent/în stare de degradare) neglijarea educaţiei 
(lipsa modelelor de învăţare a abilităţilor de viaţă independentă, lipsa de urmărire şi supraveghere a situaţiei şcolare, frecvenţa şcolară redusă 
până la abandon şcolar). 
-creşterea natalităţii la categoria de populaţie fără nici un venit, singura sursă de venit fiind alocaţia de stat pentru copii şi ajutorul social.  
-inexistenţa unor servicii specifice pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, lipsa specialiştilor care să urmărească 
îndeplinirea cerinţelor impuse prin impunerea măsurii de supraveghere specializată. 
-programe insuficiente de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (copii, tineri, adulţi, vârstnici), acţiunile reducându-se la procesul 
de evaluare a acestora pentru încadrarea în grad de handicap, facilitarea accesului la obţinerea prestaţiilor cuvenite potrivit prevederilor legale, 
însă măsuri concrete pentru creşterea gradului de integrare în comunitate, creşterea adaptabilităţii, a integrării socio-profesionale a persoanelor 
apte de muncă sunt insuficiente raportat la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. 
-nivelul de educaţie scăzut, conservarea cutumei potrivit căreia viaţa sexuală debutează la vârste precoce şi nu este controlată prin metode 
contraceptive, nelegalizarea căsătoriei, nerecunoaşterea paternităţii copiilor datorită relaţiilor de concubinaj instabile şi temporare, acces limitat 
la informaţiile primare privind educaţia medicală, lipsa locurilor de muncă, a resurselor materiale necesare unui trai decent.  

 
 
V.Tipuri de servicii sociale acordate: 

 
Serviciile sociale acordate sunt  servicii primare de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul 

activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter pro-activ şi presupun o 
abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al 
acesteia. 
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Tipurile de servicii primare sociale identificate la nivelul comunei Unțeni, care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în 
intervalul 2018-2023, sunt: 

a. După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală 
la domiciliu ( asistenții personali), de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.; 

b. După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, 
victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, 
internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, şomerilor de lungă durată, 
precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor; 

c) După regimul de asistare: cu direcționare către serviciile sociale  
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură: 
d.1. la domiciliul beneficiarului; 
d.2. la domiciliul persoanei care acordă serviciul; 
d.3. în comunitate. 
 

VII.Colaboratori în implementarea Strategiei: 
- Consiliul Judetean Botoşani; 
- Inspectoratul Scolar; 
- Directia de Sanatate Publica; 
- Directia Generală de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului; 
- ONG-uri; 
- Inspectoratul Judetean de Politie; 
- AJOFM; 
- AJPIS. 

 
CAPITOLUL IV  

DESCRIEREA COMUNEI UNȚENI 
 

 
Organizarea administrativ - teritorială a comunei 

 comuna Unțeni este situată la 17  km de municipiul Botoșani 
 comuna Unțeni este constituită administrativ - teritorial dintr-un număr de 5(cinci) sate 



Pagină 10 din 14 
 

 căile de acces între sate sunt practicabile cu auto: pietruite drumurile secundare, drum comun al asfaltat către localitatea 
Unțeni; 

 populația comunei la data de 1 iulie 2018, conform bazelor de date statistice on-line TEMPO este de 2760, fiind înregistrate 
un număr de 1075 gospodării; 

 structura populației pe grupe de vârstă este următoarea: 
 

Total 
Copii 

(0-3 ani) 
Copii preșcolari 

(4-6 ani) 
Copii școlari 

(7-14 ani) 
Copii școlari 
(15 - 18 ani) 

Tineri 
(19-24 ani) 

Adulți  
(25-65 ani) 

Vârstnici 
(peste 65 ani) 

2760 34 59 136 75 86 1660 710 
 

 
Situația populației vulnerabile din punct de vedere social raportat la riscul de vulnerabilitate 

 
Categorie 
populație 

Risc/ vulnerabilitate 
Număr persoane 
în evidența UAT 

Copii 

De separare de parinti/familie (in evidentă, cu sau fara Plan de Servicii) 123  
De abandon in maternitate/unități spitalicești 0 
De abuz, neglijare, exploatare, trafic 0 
Cu parinti plecați la muncă în străinatate 62 
Incadrați in grad de handicap, ingrijiti in familie 15 
Incadrați in grad de handicap, ingrijiti in centre rezidențiale publice/private 3 
Reintegrați în familie din sistem de protecție 0 
Abandon scolar 0 

Familii 

Femei gravide in risc de abandon al copilului 0 
Violenta domestică 0 
Risc de marginalizare (aflate în una sau mai multe situații menționate in art. 5 
din H.G. nr. 691/2015 cu modificările și completările ulterioare 

154 

Cu unul sau mai multi copii aflați în sistemul de protecție specială (servicii de 
tip rezidențial, asistență maternală) 

11 

Persoane 
adulte cu 

dizabilități 

Ingrijite în familie/familia lărgită 88 
Ingrijite in servicii rezidențiale publice sau private în afara localității 3 
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Persoane 
vârstnice 

Persoane vârstnice dependente/semidependente îngrijite la domiciliu (servicii 
de îngrijire la domiciliu publice sau private) 

0 

Persoane vârstnice îngrijite în servicii rezidentiale publice sau private în afara 
localității 

2 

 
Situația titularilor de beneficii de asistență socială și a persoanelor beneficiare de servicii de asistență socială în comunitate 

 
Tip beneficiu/serviciu Nr. titulari 
BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Ajutor social (VMG) 11 
Alocație de susținere a familiei (ASF) 44 
Ajutor pentru încălzirea locuinței, persoane/familii altele decât cele beneficiare de VMG (AI) 72 
Ajutoare de urgență acordate de la bugetul local 0 
Ajutoare de urgență acordate de la bugetul de stat 1- 2018 
Beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune 
in conformitate cu prevederile art. 11, lit. d), e), g) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu 
completările și modificările   ulterioare 

0 

.... altele.... 0 
SERVICII SOCIALE 

Centru de zi pentru copii 0 
Serviciu ingrijiri la domiciliu persoane vârstnice... 0 
Alte servicii sociale existente la nivelul UAT .... 0 

 
 
 

Capitolul V 
Planul de măsuri pentru implementarea Strategiei 

 

          Întrucât în prezenta Strategie este concepută o perioada de 5 ani, obectivul general și obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în 
funcție de priorități pe baza următorului Plan de măsuri: 
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PLANUL DE MĂSURI  ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLATRE A 
SERVICIILOR SOCIALE  LA NIVELUL COMUNEI UNTENI  PENTRU PERIOADA 2018 – 2023 

 
Nr. 
Ctr

. 

OBIECTIV ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI, 
SURSE DE 
FINANTA 

RE SI 
INSTITUŢII 
PARTENE 

RE 
1  Implementarea 

unitară şi coerentă a 
prevederilor legale 
din domeniul 
asistenţei sociale, 
corelate cu nevoile şi 
problemele sociale ale 
Grupului ţintă 
(categoriilor de 
beneficiari) 

-colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor 
sociale la nivelul comunei Unțeni 

2018-2023 Comparti 
ment Asistență 
Socială / Bugetul 
local -reconstituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul 

localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate 
de lege 
-monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale furnizate la nivelul comunei 
Unțeni 
-acreditarea, potrivit Legii nr, 197/2012, a Compartiemntului de Asistență 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

2  Înfiinţarea şi 
actualizarea continuă 
a unei Baze de date  
care să cuprindă date 
privind beneficiarii 
(date de contact, 
vârstă, nivel de 
pregătire şcolară şi 
profesională, adrese 
de domiciliu etc.), 
date privind 
indemnizaţiile 

-măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în 
acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile 
reglementate de lege, precum și a prestațiilor sociale prevăzute de legislația 
în vigoare. 

2018-2023 Primar/ Secretar / 
Comparti 
ment Asistență 
Socială /  
Comparti 
ment buget 
contabilitate, 
impozite și taxe 
locale, patrimoniu, 
Comparti 
ment relații cu 
publicul resurse 

-crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare 
etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii 
sociale 

-completarea acestor documente pe zile, luni, ani 

-centralizarea datelor,verificarea şi corelarea cu evidenţele numerice, 
financiare din compartimentele contabilitate, resurse umane etc. 
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acordate (ajutoare 
sociale, ajutoare de 
urgenţă, ajutoare 
pentru încălzire, 
ajutoare materiale, 
alocaţii de susţinere 
etc.), cuantumul şi 
data acordării 
acestora, precum şi 
alte informaţii  
 

-actualizarea continuă a întregii Baze de date umane și arhivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-acțiuni privind prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror 
forme de violenţă asupra copilului sau de separare a copilului de părinţii 
naturali, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător, verificarea periodică a 
copiilor care au fost plasaţi pentru a primi îngrijire, dezvoltarea de 
programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală, în vederea 
prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii 
minorelor etc. 

3 Înfiinţarea şi 
implementarea unui 
sistem armonizat și 
integrat de furnizare a 
tuturor categoriilor de 
servicii sociale la 
nivelul comunei 
Unțeni 

-încurajarea activităţii de voluntariat în rândul tinerilor în domenii de intres 
public, conform legii, de asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor 
la programele de educaţie pentru sănătate, pentru tratament gratuit al 
tinerilor suferinzi de boli cronice, pentru asistenţă medicală gratuită 
tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau acreditată, 
conform legii, precum şi promovarea unor măsuri de reintegrare socială a 
tinerilor dependenţi de alcool, droguri sau alte substanţe nocive etc. 

permanent Compartiment 
Asistență Socială / 
Bugetul local  
/Bugetul de stat 
prin structurile sale 

-colaborarea cu instuțiile județene în vederea asigurarării furnizării de 
servicii pentru persoanele vârstnice și facilitarea accesului acestora în 
centre sociale, precum şi a persoanelor cu handicap 

4 Realizarea unor 
parteneriate public-
public, public-privat 
cu alte autorităţi sau 
instituţii publice, 
ONG - uri etc. 

Elaborarea procedurilor de selecţie a proiectelor de parteneriat 2018-2023 Primar/ Secretar , 
Comparti 
ment Asistență 
Socială/ Școală/ 
ONG-uri Încheierea contractelor şi implementarea proiectelor în parteneriat cu 

autoritatea/instituţia 

5 Dezvoltarea unor 
atitudini proactive şi 
participative în rândul 
populaţiei localităţii 

Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al 
serviciilor şi măsurilor sociale. 
 
 

2018-2023 Comparti 
ment Asistență 
Socială /  
Comparti 
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şi a beneficiarilor de 
servicii sociale. 
 

Realizarea de programe de educație parentală și activități de informare 
individuală și consiliere a părinților care intenționează să plece în 
străinătate, precum și a persoanei desemnate ca reprezentant legal al 
copilului 
 

ment buget 
contabilitate, 
impozite și taxe 
locale, patrimoniu 

 
Capitolul VI 

Monitorizarea şi evaluarea strategiei 
 
 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei prezente, respectiv a planului de măsuri, constă în principal în verificarea atingerii 

obiectivelor propuse.   

Monitorizarea şi evaluarea se va realiza în mod periodic la nivelul  Compartimentului de Asistență Socială. 

Implementarea  Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Unțeni, a 

personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din localitate şi judeţ. 

Strategia va fi supusă revizuirii ori de câte ori situaţia o va impune, în  funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu 

modificările legislative. 

  La finalizarea implementării  Strategiei se va întocmi un Raport final. 

 

 
 

INIȚIATOR, 
Paladi Constantin 

 


