PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI
FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC PENTRU ANUL 2020
Având în vedere:
1. - Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2018;
- Strategia națională pentru protecția persoanelor cu handicap, "O societate fără bariere pentru persoanele
cu dizabilități";
- Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020;
- Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;
- Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita 2019-2023-2028 aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 358/2018;
- Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Miercurea-Ciuc nr. 194/2019, respectiv următoarele obiective operaţionale:
• Dezvoltarea acţiunilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi susţinerea reintegrării acestuia
în familie;
• Dezvoltarea serviciilor de zi destinate victimelor violentei în familie și a agresorilor;
• Prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi prin dezvoltarea de servicii specifice;
• Prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice;
• Dezvoltarea de servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice;
• Reducerea numărului de persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse;
• Reducerea numărului de persoane care trăiesc în stradă;
• Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară;
• Implementarea unui management strategic al resurselor umane;
• Crearea unui sistem de parteneriate real și activ cu societatea civila pentru acoperirea nevoilor
locale de servicii sociale.
2. Procesul-verbal nr. 116159/14.10.2019 încheiat în urma consultării cu furnizorii publici şi privaţi în
vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, după cum urmează:
1. Asociația Caritas Asistență Medicală și Socială,
2. Asociația Caritas Asistență Socială,
3. Asociația Riehen,
4. Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Interjudețeană Harghita-Covasna
5. Asociația Națională a Surzilor din România Filiala Harghita
6. Asociația Clubul Sportiv Csiki Titánok”
7. Direcția de Asistență Socială.

Planul anual de acțiune – pentru anul 2020 – privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc, cuprinde
CAP. I
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale
I.A. Serviciile sociale existente la nivel local
Nr.
crt.

Furnizor servicii
sociale

Cod serviciu
social, conform
Nomenclatorului
serviciilor sociale

Denumirea
serviciului social

1

Direcția de
Asistență Socială
Miercurea-Ciuc
Direcția de
Asistență Socială
Miercurea-Ciuc
Direcția de
Asistență Socială
Miercurea-Ciuc

8790CR-PFA-II

Adăpost de Noapte

40

75% (30
beneficiari)

8899 CPDH-I

Cantina de ajutor
social

40

100%

401.498

0

0

10.243,84

0

8899CZ-PN-V

20

100%

54360

0

0

0

0

4.

Asociaţia Caritas Asistență Medicală
și Socială

8810 ID-I

80

65%

60.000 lei

18000

8730

45000

27000

5

Asociaţia Caritas Asistență Medicală
și Socială
Asociaţia Caritas Asistență Socială

8730-CR-V-III

Asistență la
domiciliu al
bătrânilor și
bolnavilor Servicii
comunitare
Centru de îngrijire
medicală și
asistență socială la
domiciliu
Miercurea Ciuc
Locuință protejată

10/14

100%

25000

0

0

630000

0

24

100%

131.000

0

0

0

0

Asociaţia
Riehen

8810-CZ-V-II

Centre de zi pentru
copii și tineri cu
handicap ”Sfântu
Augustin
Centrul de zi
pentru persoane
vârstnice
”Providentia”

20

100%

19000

0

0

14000

296400

2
3

6

7

8899CZ D-III

Capacitate

Grad de
ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile
sociale existente
Buget
Buget
Buget Contribuții
Alte
local
județean de stat persoane
surse
beneficiare
1.748.650 0
0
27.811
0

I.B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate
Nr. Denumire
crt. serviciu
social
propus

1

Cod
serviciu
social

Asociaţia
8810-CZCaritas V-I
Asistență
Medicală și
Socială –
Centru de
zi M-Ciuc -

Categorie
beneficiar

Capacitate
necesara
Nr.
Nr.
benef. locuri
/zi
(in
paturi)

Vârstnici

15

Capacitat
e
cladire/sp
atiu
necesar –
mp

Resurse
umane
necesare
(personal de
specialitate,
de ingrijire si
asistenta,
personal
gospodorie,
intretinerereparatii
deservire)

Bugetele estimate pe surse de finantare, pentru
serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate
Buget
Buget Buget Contributi Alte
local
judete de stat i persoane surse
an
beneficiar
e

Justificare

50000

Finanțare POR

0

0

20000

45000

2

Asociația
8899
Națională a
Surzilor
din
România –
Serviciul
de
asistență și
suport
pentru
persoane
adulte cu
dizabilități

Persoane
adulte cu
deficiență
de auz și
vorbire

3

Asociația
Clubul
Sportiv
“Csíki
Titánok”

Perso
ane
vârst
nice

Centrul de
zi de
socializare
și
petrecerea
timpului
liber (tip
Club)

8810CZV-II

50

10

Interpret
autorizat în
limbaj
mimico
gestual.
Mediator
social.
Asistent
social.

0

Spațiu:
Str.
Petofi
Sandor
nr. 51B,
contract
de
închirier
e nr.
250/
28.05.
2018
(înreg.
La
ANFP
HR nr.

Resurse
umane:
- Daszkel
Ildiko –
asistent
social
principal;
Persoana
este
înregistrată
în Registrul
Național al
Asistenților
Sociali din
România
(cod

10000

20000

0

25000

0

0

Conceptul de șanse
egale, reprezintă
rezultatul prin care
totalitatea
serviciilor sunt puse
la dispoziția
persoanelor cu
deficiență de auz în
limbaj mimico
gestual

0

0

0

0

Cheltuieli
planificate:
1. Închiriere sală:
9.900 lei (8 luni x
1.650 lei/lună);
2. Telefon: 510 lei
(6 luni x 85 lei);
3. En.electr. 600
lei (6 luni x 100
lei);
4. Încălzire e-on
gaz: 1000 lei/an;
5. Materiale
consumabile: 1000
lei;
6. Servicii de

36639/
17.09.
2018).
Suprafaț
ă: 120
mp WC
separat
pt.
femei/bă
rbați,
vestiare,
scaune,
mese,
etc.
Dotări:
rechizite
de birou,
laptopuri
,imprima
ntă
multifun
cțională
etc.
4

5

Asociația
Nevăzători
lor din
Romania –
Serviciu de
asistență și
suport
pentru
nevăzători
Asociaţia
Caritas Asistență
Socială
Centre de
zi de
recuperare
pentru
copii
cu

8899 SDD-I

Ne
văzăt
ori

Ne
deter
mina
t

8899CZ
C-III

Copii
cu
dizab
ilităţi

15

Centrul de
zi ”Sfântu
Augustin”
:
- săli
pentru
activități
în grup și
individual
e

RNASR:
1683/1773);
- Asistent
coordinatori
/organizator
i: Dombi
Beata Eva și
Dombi
Gyula –
organizatori
coordonator
i mai multe
proiecte
interne/exte
rne

consultanță: 4500
lei (6 luni x 750
lei);
7. Materiale
sanitare: 340 lei;
8. Materiale de
curățat: 350 lei;
9. Servicii de
publicitate: 300
lei;
10. Alte cheltuieli:
pt. organizarea
mișcare ușoară pt.
pers. vârstnice:
1500 lei –
echipamente pt.
îmbunătățirea
echilibrului,
coordonării, bandă
elastică, disc
echilibru, cilindru
SMR pt.
spate/brațe

Personal de
specialitate

2950

-1
psihopedag
og
- 1 psiholog
-1
kinetoterape
ut
- 1 asistent
social

13.680

7500

0

64400

0

60000

6.840

4420

0

Există o nevoie la
care dorim să
răspundem. În
decursul anului
urmează să
obținem
acreditarea pentru
serviciul propus.
Calculul sumei se
raportează la un

dizabilități

nr.60
ore/săptămână
servicii pt.15 copii
timp de 18
săptămâni (4,5
luni), la prețul de
19 lei/oră.
60*18*19=20.520
lei din care
contribuția proprie
este de 6.840 lei,
iar suma solicitată
din bugetul local
ar fi 13.680 lei.

6

Asociaţia
Caritas Asistență
Socială
Centre de
zi de
socializare
și petrecere
a
timpului
liber (tip
club)

8810CZV-II

Perso
ane
vârst
nice

15

-

Centrul
de
zi”Sfânt
u
Augusti
n”:
- sală
pentru
activități
în grup

- 1 psiholog
- 1 asistent
social
-1
facilitator
comunitar

13.680

0

0

3.420

3.420

Există o nevoie la
care dorim să
răspundem. În
decursul anului
urmează să
obținem
acreditarea pentru
serviciul propus.
Calculul sumei se
raportează la un
nr.60
ore/săptămână
servicii pt.15
persoane vârstnice
timp de 18
săptămâni (4,5
luni), la prețul de
19 lei/oră.
60*18*19=20.520
lei din care suma
solicitată din
bugetul local ar fi
13.680 lei.

I. C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea
obiectivelor operaţionale prevăzute în Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale din
Municipiul Miercurea-Ciuc 2019-2020 de asemenea se va realiza Strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale din Municipiul Miercurea-Ciuc pe parcursul anului.
Direcția de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea-Ciuc își propune achiziționarea de servicii sociale de tip:
1. Servicii de asistență la domiciliu – Cod CPV 98513310-8, cod serviciu social 88110ID-I,
conform Hot. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 50 persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de
dependență cu domiciliul/reședința în municipiul Miercurea-Ciuc.
Valoare estimată: - minim 56 lei/oră de îngrijire/beneficiar = 56 lei/an pentru o oră de îngrijire
- maxim 60000 lei/1071 ore de îngrijire/50 beneficiari = 60000 lei/an
2. Servicii prestate de centre de zi pentru copii și tineri cu handicap – Cod CPV 85312120-6,
cod serviciu social 8899CZ D-III, conform Hot. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 35 copii și tineri cu handicap cu domiciliul/reședința în municipiul
Miercurea-Ciuc.
Valoare estimată: - minim 19 lei/oră de activitate = 19 lei/an pentru o oră de activitate
- maxim 131000 lei/6894 ore de activitate/18 beneficiari = 131000 lei/an
3. Servicii prestate de centre de zi Cod CPV 85312100-0,
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 15 persoane vârstnice cu domiciliul/reședința în municipiul Miercurea-Ciuc.
Valoare estimată: 50000 lei/an
4. Servicii sociale – Locuință protejată Cod CPV 85311100-0
Forma de organizare: cu personalitate juridică
Beneficiari: aproximativ 10-14 persoane vârstnice cu domiciliul/reședința în municipiul MiercureaCiuc.
Valoare estimată: 25000 lei/an
Achiziționarea serviciilor sociale de către Municipiul Miercurea-Ciuc, se va realiza pe baza
Planului anual de achiziții publice aprobat prin hotărâre al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea-Ciuc.
Programe de finanțare nerambursabilă pentru activități non-profit de interes general, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
În cadrul Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap
din Municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2020 se acordă finanțare nerambursabilă pe bază de proiecte
sociale în valoare de 30.000 lei asociațiilor care oferă programe și servicii persoanelor cu handicap din
Municipiul Miercurea-Ciuc.
În cadrul Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii
pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2020 se acordă finanțare
nerambursabilă pe bază de proiecte sociale în valoare de 25.000 lei asociațiilor care oferă programe și
servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc.
CAP. 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

Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Miercurea-Ciuc la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială / se afişează la sediul
Direcției de Asistenţă Socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale – după realizarea va fi publicată pe pagina de
internet a Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială,
se actualizează prin hotărâre a consiliului local și se publică pe pagina de internet;
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul
consiliului local – se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se publică pe pagina de internet a
Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și se
afișează la sediul D.A.S.. Se actualizează ori de câte ori este nevoie;
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri,
programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate,
pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului
Miercurea-Ciuc la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială și afișate la sediul D.A.S.. Se
actualizează ori de câte ori apar modificări. Anual se întocmește Raportul de activitate al D.A.S., care
se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc și este disponibil la sediul
D.A.S.
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,
acordate de furnizori publici ori privaţi – Lista furnizorilor de servicii sociale publici și privați e afișată
la sediul D.A.S. și actualizată ori de câte ori este nevoie:
• lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale
acordate de aceştia - se actualizează lunar;
• serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistenţă Socială: se
actualizează anual;
• situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul
municipiului - se actualizează anual, prin întocmirea Raportului de activitate, care se publică pe site-ul
Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc la secțiunea destinată Direcției de Asistență Socială;
e)Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel puţin trimestrial;
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;
Informare privind legislația în domeniu.
Informare privind serviciile sociale existente în municipiul Miercurea-Ciuc adaptate nevoilor
fiecărei persoane.
3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de Direcția de Asistenţă
Socială din cadrul aparatului de specialitate al primaarului municipiului Miercurea-Ciuc sau în
colaborare cu alți furnizori de servicii sociale:
- prin Compartimentul intervenție în situații de abuz, prevenire marginalizare socială,
incluziune și protecția copilului - educație parentală adresată persoanelor care au în grijă copii ai căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
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.
Totodată, se va realiza o rețea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facilă.
5. 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.;
- 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 sociale sau 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 reducerii riscului de excluziune socială, protejării
și promovării sănătății, acces la servicii sociale și de sănătate;
- efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere socială, medicală și psihologică a persoanei
aflate în risc de marginalizare datorată stării de sănătate, vârstei, condițiilor de locuit sau situației
materiale.
6. Mesaje de interes public transmise prin presă.
• informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operațional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate 2020 -2021(POAD);
• informare privind ajutoarele pentru încălzirea locuinței;
• informare privind distribuirea stimulentului educațional;
• informare privind monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
• informare privind serviciile destinate victimelor violenței domestice;
• informare privind serviciile destinate persoanelor vârstnice;
• orice modificare legislativă de interes public.
CAP. 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 etc.:
cursuri de perfecţionare:
Personalul de
specialitate

Nr. de
persoane
5

Buget estimat
12.500 lei

cursuri de calificare:
Nr. de persoane
Buget estimat
1
2.500,00 lei
Sesiuni de instruire pentru:
1. personalul Centrului social, Adăpostul de Noapte, Cantina de ajutor social al Municipiului
Miercurea-Ciuc, se va realiza conform cerinţelor standardelor de calitate, prin aparatul propriu;
2. asistenţi personali:
Nr. de persoane
Buget estimat
90
-
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