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Nr.crt             Obiectiv strategic                                            Acţiuni/Măsuri/Metode de implementare/Termene/Rezultate 
 

1. Dezvoltarea SPAS Perfecţionarea personalului cu atribuţii în asistenţa social privind evaluarea 
iniţială şi complexă a cazurilor care prezintă nevoi sociale. 
Termen: anual 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 

2. Prevenirea abandonului 
familial al copilului 

 

Acordarea de servicii familiilor care au un număr mare de copii şi un grad ridicat 
de sărăcie, fiind în risc permanent de abandon familial 
Termen: permanent 
Rezultat: eradicarea abandonului familial 

3. Prevenirea abandonului şcolar 

al copilului 
Dezvoltarea de parteneriate cu şcoala din localitate, în vederea suportului comun 
acordat copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar. 

Termen: decembrie 2012 
Rezultat: înlăturarea abandonului şcolar 

4. Prevenirea exploatării 
copilului prin muncă 

 

Informarea tuturor persoanelor care folosesc minori la muncă  agricolă, cu privire 
la consecinţele penale în cazul exploatării copilului prin muncă 
Termen: permanent 
Rezultat: evitarea exploatării copilului prin muncă 

5. Promovarea drepturilor 
fundamentale ale copilului, 
conform Legii 272/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

 

Informarea atât a părinţilor cât şi a comunităţii cu privire la drepturile 
fundamentale ale copilului - dreptul la educaţie, la sănătate, la socializare, 
dreptul la o familie, dreptul de a creşte într-un mediu sănătos, dreptul la protecţia 
imaginii, dreptul la a-şi exprima opinia etc. 
Termen: semestrial 
Rezultat: respectarea drepturilor fundamentale ale copilului 



6. Prevenirea instituţionalizării 
persoanei cu handicap 

 

Indrumarea familiilor persoanei cu handicap cu privire la drepturile şi obligaţiile 
pe care le au faţă de persoana bolnavă 
Termen:semestrial 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

7. Asigurarea serviciilor la 
domiciliu pentru persoana cu 
handicap grav 
 

Selecţia şi angajarea de asistenţi personali, preferabil din familia persoanei cu 
handicap, care să se ocupe de îngrijirea corespunzatoare şi să răspundă în mod 
optim la exigenţele persoanei cu handicap 
Termen: permanent 
Rezultat: creşterea calităţii vieţii persoanelor cu handicap 

8. Protecţia victimelor violenţei 
domestice 

Asigurarea unei intervenţii prompte la nivelul comunităţii, în cazurile de violenţă 
domestică, prin protecţia imediată a victimei şi securizarea spaţiului familial 
Termen: permanent 
Rezultat: depăşirea situaţiilor de dificultate ale familiilor 

9. Prevenirea recidivei de 
violenţă domestică 

 

Servicii de îndrumare pentru toţi membrii familiei cu tensiuni şi violenţă familială, 
în vederea depăşirii momentului de criză şi prevenirii unor noi episoade de 
violenţă. 
Termen: anual 
Rezultat: asigurarea unui climat familial corespunzător 

10. Promovarea unei imagini 
pozitive a persoanei vârstnice 
în comunitate 

 

Cultivarea în rândul comunităţii a unui concept de respect faţă de persoana 
vârstnică şi faţă de valoarea experienţei sale de viaţă 
Termen: permanent 
Rezultat: crearea unei comunităţi pentru care respectul şi consideraţia sunt 
adevărate valori 

11. Socializarea şi prevenirea 
marginalizării persoanei 
vârstnice 

 

Crearea unui spaţiu de socializare pentru persoanele de vârsta a treia, crearea 
unor punţi între generaţii şi înlesnirea unor întalniri, între elevi şi persoanele 
vârstnice fără aparţinători legali 
Termen: 2014 
Rezultat: interacţiunea socială a beneficiarilor 

12. Atragerea de parteneri privaţi 
pentru dezvoltarea serviciilor 
de asistenţă socială 

Identificarea şi cooptarea unui partener privat care să sprijine autoritatea locală 
prin servicii de suport, în realizarea obiectivelor de prevenire a marginalizării 
sociale 
Termen: 2013 
Rezultat: furnizarea de servicii de calitate 



 
13. Dezvoltarea unei reţele de 

reprezentanţi locali cu aport în 
crearea de locuri de muncă 

 

Implicarea persoanelor juridice şi fizice, cu afaceri, în special din domeniul 
agricol, în creşterea nivelului comunităţii, prin preluarea persoanelor din sistemul 
de servicii şi prestaţii sociale, în sistemul de persoană activă în câmpul muncii 
Termen: permanent 
Rezultat: creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 

14. Promovarea conceptului de 
persoană activă pe piaţa 
muncii, ca persoană dezvoltată 
şi evoluată 

 

Indrumarea persoanelor fără loc de muncă, în ocuparea unui loc de muncă în 
cadrul micilor afaceri agricole de pe raza localităţii şi chiar a dezvoltării proprii a 
unei astfel de activităţi 
Termen: permanent 
Rezultat: creşterea nivelului de trai al membrilor comunităţii 

15. Înfiinţarea unui centru de zi 
pentru persoanele defavorizate 

 

Realizarea unui proiect şi obţirea fondurilor necesare 
Termen: 2013-2020 
Rezultat: furnizarea unor servicii de calitate pentru persoanele defavorizate: 
minori, persoane vârstnice, victime ale violenţei în familie etc. 

 

                                                                                   
 

 

 

 


