
 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

1 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL ALBEŞTII DE ARGEŞ  

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI 

ALBEŞTII DE ARGEŞ, PENTRU 

PERIOADA 2019 - 2023 



 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

2 

 

CUPRINS 

 

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE................................................5 

1.1. Misiunea………………………………………………………………………5 

1.2. Viziunea……………………………………………………………………….5 

1.3. Principii şi valori……………………………………………………………...5 

CAPITALUL ÎI – CARACTERISTICI TERITORIALE...................................8 

2.1. Aşezare...............................................................................................................8 

2.2. Relief..................................................................................................................8 

2.3. Reţeaua hidrografică........................................................................................9 

2.4. Solurile...............................................................................................................9 

2.5. Caracteristici geotehnice................................................................................10 

2.6. Regimul climatic.............................................................................................11 

CAPITOLUL III – NIVELUL DE DEZVOLTARE SOCIOECONOMICA ŞI 

CULTURALĂ........................................................................................................12 

3.1. Suprafaţa.........................................................................................................12 

3.2. Structura demografică...................................................................................12 

3.3. Infrastructura educaţionala...........................................................................16 

3.4. Sănătate...........................................................................................................17 

3.5. Cultura.............................................................................................................18 

3.6. Potenţial economic..........................................................................................19 



 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

3 

 

3.7. Forţa de muncă...............................................................................................21 

CAPITOLUL IV – ANALIZA SWOT.................................................................22 

CAPITOLUL V – TIPURILE DE SITUAŢII DE DIFICULTATE, 

VULNERABILITATE DEPENDENTA SĂU RISC SOCIAL..........................25 

CAPITOLUL VI – TIPURILE DE SERVICII SOCIALE................................28 

CAPITOLUL VII – PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL PRIMĂRIEI 

ALBEŞTII DE ARGEŞ PENTRU PERIOADA 2019-2023...............................30 

CAPITOLUL VIII – IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI 

EVALUAREA STRATEGIEI..............................................................................38 



 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

4 

 

CAPITOLUL I 

CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Obiectul de activitate al Compartimentul de Asistenţă Socială îl constituie realizarea 

ansamblului complex de măsuri şi acţiuni, programe, activităţi profesionale, menite a răspunde 

nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 

de dificultate, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 

sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.  

Compartimentul are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale 

comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

În vederea realizării tuturor activităţilor necesare conform legislaţiei în vigoare 

Compartimentul de Asistenţă Socială realizează următoarea Strategie de dezvoltare a serviciilor 

sociale pentru perioada 2019-2013. 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: 

obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi 

termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat. Documentul de fundamentare 

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 său risc social etc., precum şi 

estimarea numărului de beneficiari; 

  e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi 
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argumentaţia alegerii acestora. 

 

1.1. Misiunea 

Misiunea Compartimentului de Asistenţă Socială are la baza aplicarea la nivel local a 

politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie socială, domiciliate pe comunei Albeştii de Argeş, prin acordarea beneficiilor sociale și 

furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. 

Îndeplinirea misiunii acestui serviciu public se face cu respectarea legislației specifice 

administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate. 

 

1.2. Viziunea 

Urmărirea în permanentă a îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, dezvoltarea şi 

diversificarea acestor servicii printr-o organizare şi coordonare eficace şi eficientă. 

 

 1.3. Principii şi valori 

Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori şi principii: 

Principiul solidarităţii sociale, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea 

persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate. Valori ale principiului solidarităţii sociale:  

A. Participare, potrivit căreia beneficiarii sunt implicaţi activ la realizarea programelor 

individualizate în funcţie de necesităţile lor. 

B. Transparenţă, potrivit căreia administraţiile publice centrale şi locale asigură 

stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor. 
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Principiul universalităţii, principiu potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistentă 

socială, în condiţiile prevăzute de lege. Valori ale principiului universalităţii: 

A. Nediscriminarea, potrivit căreia accesul la drepturile de asistentă socială se realizează 

fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex sau orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare 

HIV ori apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 

efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale. 

B. Egalitate de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare au acces 

în mod egal la protecţia socială. 

C. Echitatea, conform căreia persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, 

pentru aceleaşi tipuri de nevoi beneficiază de drepturi egale. 

Principiul subsidiarităţii, potrivit căruia comunitatea locală sau asociativă şi, 

complementar, statul intervin în situaţia în care persoană sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale. Valori ale principiului subsidiarităţii: 

A. Complementaritate şi abordare integrată, potrivit cărora serviciile sociale sunt corelate 

în funcţie de nevoile beneficiarilor şi acordate printr-o gamă largă de măsuri şi servicii din 

domeniul educaţional, economic, cultural, de sănătate, etc.. 

B. Eficacitate şi eficienţă, potrivit cărora serviciile sociale au în vedere programarea 

fiecărei activităţi şi a fiecărui obiectiv pentru obţinerea celui mai bun rezultat pentru beneficiar, 

prin respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu din resursele publice. 

Principiul respectării drepturilor şi a demnităţii umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi 

este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi este respectat statutul individual şi 
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social precum şi dreptul la intimidate şi protecţie. Valori ale principiului respectării drepturilor şi 

demnităţii umane: 

A. Respectarea dreptului la autodeterminare şi la libera alegere, potrivit căreia 

beneficiarul, sau reprezentantul legal al acestuia, are dreptul de a face propriile alegeri cu privire 

la serviciile sociale întreprinse cât şi dreptul de a alege furnizorii de servicii.  

B. Confidenţialitatea, prin care beneficiarului i se păstrează dreptul ca informaţiile asupra 

datelor personale şi cele referitoare la viaţa private şi situaţia de dificultate în care se află să fie 

cu caracter particular. 

Principiul parteneriatului, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale şi 

centrale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult 

recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale. Valori ale principiului 

parteneriatului:  

A. Proximitatea, conform căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar 

pentru a asigura facilitarea accesului. 

B. Competitivitatea, prin care furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se 

preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor oferite. 

Principiul abordării individuale, potrivit căruia măsurile de asistenţă socială trebuie 

adaptate situaţiei particulare a fiecărui individ. Valori ale principiului abordării individuale  

A. Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială se adresează celor mai 

vulnerabile categorii de persoane. 

B. Activizarea şi unicitatea potrivit cărora măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv 

creşterea calităţii vieţii beneficiarilor corelate cu nevoile individuale. 
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CAPITOLUL II 

CARACTERISTICI TERITORIALE ALE COMUNEI ALBEŞTII DE ARGEŞ 

 

 

2.1. Aşezare 

Comună Albeştii de Argeş este amplasată în zona nordică a judeţului Argeş, la limita 

judeţului, la cca 8 km de Curtea de Argeş şi 45 km de municipiul Piteşti. 

Comună Albeştii de Argeş se învecinează la Nord cu comunele Corbeni şi Cicăneşti, la 

sud cu comunele Valea Danului şi Valea Iaşului, la Est cu comună Muşăteşti şi la vest cu 

comună Valea Danului. 

Teritoriul comunei este străbătut de răul Argeş. Accesul spre comună Albeştii de Argeş 

se realizează dinspre oraşul Curtea de Argeş prin DN7C. 

Comună Albeştii de Argeş cuprinde următoarele sate: satul Albeştii Pământeni, satul 

Albeştii Ungureni, sunt dispuse de-a lungul Drumului Naţional DN7C, în partea centrală, pe 

direcţia N-S; satul Doblea, satul Bratesti, satul Florieni şi satul Dumireşti. 

 

2.2. Relief 

Din punct de vedere fizico-geografic, comună Albeştii de Argeş este situată în cadrul 

“Depresiunii celor şapte muscele”. Aceasta reprezintă un şir de depresiuni care încep la Tigveni 

(pe Topolog) se continuă pe la sud de Albeşti şi de-a lungul Văii Iaşului pe la sud de Muşăteşti 

(pe Vâlsan – afluent al Argeşului), Domneşti (pe râul Doamnei), Slănic (pe valea Slănicului), 

Berevoieşti (pe Bratia) şi de aici pe Muchia Rugencii, făcându-se legătura cu Bazinetul 

Godenilor (de pe Bughea) şi prin aceasta cu Valea Râului Târgului. 

Este o arie depresionară deluroasă formată prin acţiunea reţelei hidrografice, reţea ce a 

înlăturat 
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Treptat începând din Pleistocenul Superior, cuvertura pietrişurilor de Cândeşti, scoţând la zi 

formaţiunile pliocene în care s-a adâncit. 

Relieful comunei se prezintă ca un amfiteatru ce coboară în altitudine de la extremităţile 

vestice şi estice spre valea Argeşului. Principalele dealuri de pe partea stângă a râului Argeş sunt: 

Coasta Turcului, Muchia Burdimanului, Plaiul Băleinului, Dealul Feţii – Dumireşti (612,3 m), 

Muchia Brădţilei, Dealul lui Stroie, Dealul Olteanului, Plaiul Cârstoveanu, Coasta lui Neagoe, 

Dealul Ogrăzii ş.a. Pe partea dreaptă a cursului Argeşului, de la nord către sud se întind dealurile 

Glodul Mare, Luciu, Dealul Malul Calului, Dealul Malul lui Ivan, Dealul Mărăcinet. 

Din punct de vedere altimetric, teritoriul comunei este cuprins între 540 m (pe valea 

Argeşului spre partea de sud a comunei) şi 1150 m în partea de nord – est. 

Aceasta imprimă reliefului comunei aspectul de amfiteatru. 

 

2.3. Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrologică este tributara râului Argeş. Este formată din paraiele: Valea 

Cicăneşti, Dumireşti, Stupinei, Şcoalelor, lui Matei, Şcoalelor Şipotului, lui Ristea Badilei. 

Răul Argeş are în zona comunei Albeştii de Argeş, un lac de acumulare numit lacul 

Cerbureni. 

La începutul verii, când precipitaţiile atmosferice înregistrează creşteri importante, 

versanţii văilor sunt supuşi unor procese de eroziune intense, când apa de ploaie transporta, de pe 

suprafeţele lipsite de vegetaţie, mari cantităţi la sol. 

 

2.4. Solurile 

Stratul de suprafaţa - solul vegetal, este format în cea mai mare parte de cernozionumi şi 

cernozionumicambice. Solurilor menţionate li se asociază diferite faze de erodare. 
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Fertilitatea bună a cernozionumilor şi relieful au determinat profilul funcţional al 

comunei, fiind majoritar agricol, precum şi o mare suprafaţă a teritoriului acoperită de păduri, 

aceasta favorizând exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului. 

Procesele geologice dinamice reprezentate prin alunecări, eroziuni şi surpări de terenuri 

sunt legate de zonele de versant unde se pot întâlni alunecări de teren cât şi fenomene de 

eroziune accentuate ale terenului care duc în final la alunecări sau prăbuşiri de teren. 

În comună Albeştii de Argeş apar numai depozite daciene, alcătuite dintr-un complex 

prăfos nisipos argilos. 

 

2.5. Caracteristici geotehnice 

În zona studiată, microformele de relief studiate în urma diverselor procese de versant au 

o mare dezvoltare (alunecări de teren, prăbuşiri de strate, şiroaie, torenţi). 

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat face parte din cadrul unităţii structurale 

denumită Depresiunea Getică, în zona de nord a acesteia, zona dealurilor subcarpatica, 

depresiune premontana ce a preluat funcţia de sedimentare, evaluând ca atare în Paleogen şi 

Neogen. Această zonă din flancul sudic al Carpaţilor Meridionali, are o structură cutata în 

avantfosa, structura mascata de depozite sedimentare pliocene şi cutanare. 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul studiat se încadrează într-o regiune 

predominant deluroasa, dar are şi alte forme de relief ca: luncă, terase şi zona de deal. 

Din punct de vedere seismic, comună Albeştii de Argeş face parte din zona de calcul 

«D», având următorii parametrii seismici, conform P100/1992: 

- Coeficient seismic ks = 0,16; 

- Perioada de îngheţ Tc = 1,00 sec. 
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2.6. Regimul climatic 

Clima este temperat continentala specifică zonei de deal. Regimul climatic general este 

caracterizat de veri calde şi uscate şi ierni geroase, marcate de viscole. 

Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin adventii lente de aer temperat-

oceanic din vest şi nord-vest, mai ales în sezonul cald şi a adventiilor de aer temperat continental 

din nord-est şi est, mai ales în semestrul rece. 

Temperatura medie a anului este 8-9 grade celsius, media lunii celei mai calde-iulie-

înregistrează 32 grade celsius. Frecvenţa medie a zilelor de îngheţ cu temperaturi mai mici de 

zero grade celsius este de circa 120 zile/an. Adâncimea de îngheţ este de -0,80 m. 

Cantitatea de precipitaţii are valoarea de 720 mm, înregistrând un maximum în luna iunie 

şi în luna februarie. 

Vânturile dominante sunt cele din direcţia NV, viteze medii 1,5-2,4m/s. 
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CAPITOLUL III 

NIVELUL DE DEZVOLTARE SOCIOECONOMICA ŞI CULTURALĂ 

 

3.1. Suprafaţa 

Suprafaţa totală a comunei este de aproximativ 43 km. Suprafaţa agricolă este de 3340 

ha. Teritoriul comunei, după categorii de folosinţa, este împărţit astfel: 

 

                                Sursă: Institutul Naţional de Statistică, anul de referinţă 2014  

 

Procentul cel mai mare în cadrul teritoriului este deţinut de terenul agricol, raportat la 

Suprafaţa totală 78%. 

 

3.2. Structura demografică 

La nivel regional, Prognoza demografică – studiul realizat de Institutul Naţional de 

Statistică poate fi utilizat în definirea şi elaborarea opţiunilor şi programelor de dezvoltare 

sectoriale în domeniul economic, social, educaţie, sănătate, transport, turism etc. Populaţia 

cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi a 

migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în toate ţările dezvoltate. În perspectivă, 

aceste fenomene vor creşte în intensitate şi vor genera efecte multiple în societate. Îmbătrânirea 
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demografică este determinată de creşterea numărului şi proporţiei populaţiei adulte şi vârstnice, 

concomitent cu scăderea numărului şi proporţiei populaţiei sub 15 ani. 

De asemenea populaţia cu domiciliul stabil pe raza comunei Albeştii de Argeş este în 

proces de regres în ultimii 3 ani cu aproximativ 3%. 

Vârste şi grupe de 

vârstă 
Sexe 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Total Total 1576 1554 1527 

- Masculin 779 767 760 

- Feminin 797 787 767 

0- 4 ani Total 60 60 48 

- Masculin 39 39 30 

- Feminin 21 21 18 

5- 9 ani Total 64 60 70 

- Masculin 28 29 35 

- Feminin 36 31 35 

10-14 ani Total 83 80 71 

- Masculin 44 38 36 

- Feminin 39 42 35 

15-19 ani Total 96 94 88 

- Masculin 55 51 50 

- Feminin 41 43 38 

20-24 ani Total 98 95 95 

- Masculin 53 54 49 

- Feminin 45 41 46 

25-29 ani Total 83 82 85 

- Masculin 41 45 50 

- Feminin 42 37 35 

30-34 ani Total 90 86 81 

- Masculin 45 40 40 

- Feminin 45 46 41 
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35-39 ani Total 121 120 115 

- Masculin 63 62 58 

- Feminin 58 58 57 

40-44 ani Total 108 103 104 

- Masculin 49 46 48 

- Feminin 59 57 56 

45-49 ani Total 141 150 138 

- Masculin 79 85 75 

- Feminin 62 65 63 

50-54 ani Total 79 75 95 

- Masculin 49 46 58 

- Feminin 30 29 37 

55-59 ani Total 89 82 77 

- Masculin 42 38 37 

- Feminin 47 44 40 

60-64 ani Total 98 103 94 

- Masculin 43 47 44 

- Feminin 55 56 50 

65-69 ani Total 94 96 97 

- Masculin 46 44 46 

- Feminin 48 52 51 

70-74 ani Total 95 91 88 

- Masculin 41 39 38 

- Feminin 54 52 50 

75-79 ani Total 77 86 89 

- Masculin 28 35 36 

- Feminin 49 51 53 

80-84 ani Total 56 51 53 

- Masculin 24 20 20 

- Feminin 32 31 33 

85 ani şi peşte Total 44 40 39 

- Masculin 10 9 10 

- Feminin 34 31 29 
 

       Sursă: Institutul Naţional de Statistică 



 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

15 

 

 

 

 
 

Din grafic se poate observa că numărul maxim de persoane, pe grupe de vârstă, se regăsesc la 

categoriile 45-49 ani şi 35-39 ani ceea ce reprezintă o comunitate tânără şi cu forţa de muncă. 

 
   

 

                                                                                            Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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Din grafic reiese că în ultimii 3 ani sporul natural este pe o pantă negativă ceea ce rezulta 

scăderea populaţiei. 

3.3. Infrastructura educaţionala 

Activitatea educaţionala poate asigura şcolarizarea în cadrul a patru şcoli şi patru 

grădiniţe: 

- Şcoala Generală I-VIII din satul Albeştii Pământeni 

- Şcoala Generală din satul Bratesti 

- Şcoala Generală I-IV din satul Albeştii Ungureni 

- Şcoala Generală I-IV din satul Dumireşti 

- Grădiniţa din satul Albeştii Pământeni  

- Grădiniţa din satul Albeştii Ungureni  

- Grădiniţa din satul Bratesti  

- Grădiniţa din satul Dumireşti  

 

      Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Statisticile arată că nivelul copiilor înscrişi în instituţiile de învăţământ este mai ridicat 

decât nivelul populaţiei din comună ceea ce reprezintă că şcolile deservesc mai multe sate 

adiacente. 
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Problema cea mai mare o reprezintă nivelul de absolvire a ciclului primar, doar 9% din 

totalul copiilor înscrişi reuşesc să promoveze examenul naţional, cauza principală fiind 

abandonul şcolar. La nivelul judeţului Argeş rata abandonului şcolar în 2017 era de 2.2%. 

În satul Albeştii Pământeni exista şi un centru de îngrijire copii, investiţie realizată prin 

Programul PNDR Măsura 322. 

Acest centru asigura facilitaţi şi pentru copiii cu dizabilităţi. În acest sens are o rampă de 

acces pentru persoane cu handicap montată la intrarea principală. 

În cadrul centrului sunt 16 locuri pentru copiii defavorizaţi. În vederea ocupării unui loc 

se demarează o anchetă socială şi un plan de servicii de către personalul Compartimentului de 

Asistenţă Socială. 

 

3.4. Sănătate 

 

În cadrul comunei Albeştii de Argeş, la nivelul anului 2017, funcţionau 2 cabinete de 

familie şi 3 farmacii, toate având formă privată. 

 

 
 

 

   Sursă: Institutul Naţional de Statistic 
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Cel mai apropriat spital este în Municipiul Curtea de Argeş şi este la o distanţă de 

aproximativ 9 km. 

În cadrul primăriei se regăsesc şi un număr de 34 de asistentei personali. Asistenţii 

personali au ca scop menţinerea persoanelor aflate în situaţia de dependenţă socială în mediul 

familial. Sunt angajate persoane fizice (asistenţi personali) care acordă supraveghere, asistenţă, 

îngrijire la domiciliu, în baza unui program individual de servicii şi recuperare, pentru a preveni 

sau limita degradarea stării de sănătate, autonomiei funcţionale, asigurării unei vieţi decente şi 

demne, cât şi instituţionalizarea.  

Atribuţiile categoriei de personal sus-menţionate se regăsesc în Fişele de post - anexe la 

contractul individual de muncă: 

A) realizează activitatea de igiena personală şi a camerei şi dependinţelor persoanei cu 

dizabilităţi, de pregătire a hranei şi administrarea acesteia, monitorizarea stării de sănătate a 

acesteia şi administrarea medicaţiei prescrise; 

B) asistă persoana aflată în situaţia de dependenţă, în faţa autorităţii, în protecţia şi 

exercitarea drepturilor acesteia; 

C) asigură asistenţa şi îngrijirea sociomedicală la domiciliu a persoanei dependente, 

categorie vulnerabilă datorită limitării fiziologice, discriminării şi excluziunii sociale; 

D) asigură transportul persoanei asistate în diferite locaţii; 

E) ajută persoana asistată să-şi dezvolte şi să-şi antreneze deprinderile; 

F) tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere, nu abuzează fizic, psihic sau moral de 

starea acesteia şi păstrează confidenţialitatea diagnosticului persoanei asistate. 

3.5. Cultura 

Activitatea culturală din comună Albeştii de Argeş se desfăşoară în cadrul a patru camine 

culturale: 



 

 

COMUNA ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Primaria Comunei Albestii de Arges, Judetul Arges, CP:117005, Cod fical 4121978 

Tel/ Fax: 0248/735005 
 

19 

 

- Două Cămine Culturale în satul Albeştii Pământeni. 

- Căminul Cultural din satul Dobrotu 

- Căminul Cultural din satul Bratesti 

În cadrul acestor camine îşi desfăşoară activitatea formaţia de dansuri populare 

"Ansamblul de cântece şi dansuri Hora" condusă de maestrul Ilie Stelian cu 24 de copii şi centru 

de pictură "În lumea culorilor" condusă de profesor Nicoleta Pristavu cu 40 de copii. Formaţia de 

dansuri populare "Ansamblul de cântece şi dansuri Hora" este recunoscută pe plan judeţean şi 

naţional, prin participările la numeroase spectacole şi festivaluri. 

Unităţile religioase existente în comună sunt: 

- Biserica cu Hramul “Sfinţii Mihail şi Gavril” din satul Albeştii Pământeni care necesita 

reabilitare; 

- Biserică din lemn cu Hramul “Sfinţii Petru şi Pavel” din satul Albeştii Ungureni; 

- Biserica cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” din satul Albeştii Pământeni, ; 

- Biserica cu Hramul “Mihail şi Gavril” din satul Bratesti; 

- Schitul “Bratesti” cu Hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. 

 

3.6. Potenţialul economic 

Relieful, structura solului şi clima comunei Albeştii de Argeş, conduc către următoarele 

activităţi economice: 

- Silvicultura; 

- Agricultură (pomicultura, zootehnia, apicultura); 

- Turism montan şi rural; 

Mică industrie este foarte slab reprezentată în comună Albeştii de Argeş. O slabă 

activitate se desfăşoară şi în cadrul prestărilor de servicii. Pe teritoriul comunei funcţionează o 
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serie de spaţii comerciale ce aparţin întreprinzătorilor particulari şi cooperaţiei. Profilul 

activităţilor economice este în următoarele domenii: 

- Confecţii textile; 

- Construcţii metalice; 

- Mase plastice; 

- Piese şi accesorii auto; 

- Morărit. 

În extravilan este dezvoltată reţeaua turistică reprezentată de hoteluri, cabane, popasuri. 

În comună trebuie să se pună accent pe dezvoltarea turismului, pentru că dacă se dezvolta 

turismul se vor dezvolta şi activităţile conexe acestuia precum comerţul şi serviciile. De 

asemenea se pot dezvolta activităţi economice în domeniul agriculturii-cresterea animalelor şi 

pomicultura. Pentru dezvoltarea activităţilor agricole este nevoie de asocierea fermierilor şi 

crearea grupurilor de producători. 

Principalele domenii de dezvoltare economică în comună Albeştii de Argeş sunt: 

- Agricultura prin revitalizarea zootehniei şi pomiculturii; 

- Dezvoltarea micii industrii prin punerea în valoare a tradiţiilor locale; 

- Dezvoltarea agro-turismului ţinând cont de poziţionarea comunei şi de obiectivele turistice de 

importanta naţională din zonă. 

 

La nivelul anului 2018 se regăsesc, pe teritoriul comunei, 8 unităţi de cazare: un hotel, o 

căsuţă turistică şi 6 pensiuni agroturistice cu o capacitate totală de 167 locuri. 
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Sursă: Institutul Naţional de Statistic 

În graficul de mai sus se poate observa o îmbunătăţire, la nivelul înnoptărilor în unităţile 

de cazare, de aproximativ 26% în anul 2018 faţă de anul 2017. 

 

3.7. Forţa de muncă 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

Populaţia 

activa * 

809 793 790 

Şomeri 239 220 178 

Salariaţi 209 223 Nu există date 

disponibile 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

* Populaţia activă a fost determinată prin scăderea din populaţia totală a persoanele sub 19 ani 

şi a persoanele peste 60 ani. 

Aproximativ 40% din populaţia activa nu se regăseşte în datele oficiale, iar restul sunt 

împărţiţi aproape în mod egal intre şomaj şi salariaţi. În ultimii 3 ani se poate observa o 

îmbunătăţire atât în scăderea şomerilor cu aproximativ de 25% şi o creştere a salariaţilor cu 

aproximativ 7%. 
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CAPITOLUL IV 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Sunt înfiinţate servicii pentru aproape toate 

grupurile ţintă; 

- Au fost accesat fonduri europene pentru 

dezvoltarea comunei; 

- A fost înfiinţat Centrul de îngrijiri copii 

pentru persoanele defavorizate; 

- Unităţile şcolare sunt întreţinute şi dispun de 

fonduri pentru repărţii şi lucrări din partea 

primăriei; 

- Primăria este dotată cu tehnică de calcul 

conectată la reţeaua internet;  

- Compartimentul de asistenţă socială dispune 

de proceduri operaţionale; 

- Sunt cunoscute formele sub care trebuie să 

apară planificarea activităţii – viziune, 

obiective, acţiuni, responsabilităţi, 

responsabili, eficienta, eficacitate; 

- Existenţa unor obiective generale şi specifice 

clare care trebuie îndeplinite în termenele 

prevăzute; 

- Relaţiile interne sunt bine definite şi 

comunicarea internă respectă structura 

ierarhică; 

- Timpul elaborării strategiilor pe termen 

mediu şi lung este extrem de redus, ponderea 

activităţilor curente fiind net superioară; 

- Termenele de realizare sunt în general foarte 

restrânse, desfăşurarea activităţilor fiind 

concentrată cu precădere pe rezultate decât pe 

proces; 

- Lipsa de programe şi strategii fiabile pentru 

îmbunătăţirea reală a calităţii vieţii comunităţii 

locale; 

- Resursele financiare limitate şi dependenţa 

exclusivă de alocările din bugetul local sau de 

stat; 

- Nivel de trăi scăzut în comparaţie cu alte state 

membre ale Uniunii Europene;  

- Ponderea activităţilor curente neprogramate 

este net superioară celor planificate efectul 

fiind observat prin dificultatea cu care sunt 

realizate diferite proiecte; 

- Cadrul legislativ stufos, insuficient armonizat 

crează probleme în aplicarea unitară şi 

interpretare; 

- Procedurile birocratice măresc timpul şi 
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- Instrucţiunile, procedurile şi regulamentele 

sunt bine definite şi respectate; 

- Rezultatele planificării sunt corelate cu 

rezultatele activităţilor desfăşurate; 

- Atribuirea sarcinilor respecta linia ierarhică; - 

exista obligativitatea raportării (periodice în 

funcţie de evenimente sau după caz); 

- Personalul instituţiei are abilităţile necesare 

utilizării eficiente a acestor resurse; 

- Deschiderea permanentă spre înnoire şi 

perfecţionare; 

costurile cu implementarea măsurilor de 

control intern managerial; 

- Fenomenul de” îmbătrânire” al populației 

conduce la o creștere a dependenței 

demografice cu impact negativ asupra 

veniturilor sociale;  

- Numărul mare al persoanelor plecate pe o 

perioadă îndelungată în străinătate; 

- Deficiențe în ceea ce privește programele de 

incluziune în sistemul educațional sau pe piața 

muncii a persoanele cu dizabilități; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Construirea unei unităţi de învăţământ din 

fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale; 

- Introducerea standardelor de management al 

calităţii în administraţia publică; 

- Beneficii rezultate din experienţa statelor 

membre UE; 

- Dezvoltarea parteneriatului public-privat; 

- Flexibilizarea cadrului legislativ; 

- Libera circulaţie a serviciilor şi persoanelor; 

- Existenţa fondurilor europene destinate 

dezvoltării instituţionale; 

- Existenţa programelor şi proiectelor privind 

reforma administraţiei; 

- Sensibilizarea/atragerea mediului privat în 

- Gradul ridicat al migraţie funcţionarilor 

publici în alte sectoare; 

- Birocraţie excesivă; 

- Rezistenţa la schimbare; 

- Capacitate limitată de implementare a 

politicilor publice; 

- Schimbarea partidelor de la guvernare; 

- Instabilitate legislativă; 

- Nivelul diferenţiat de dezvoltare pe regiuni 

economice urban/rural. 
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problemele sociale cu care se confruntă 

comunitatea care ar avea ca rezultat 

sponsorizări de evenimente/parteneriate 
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CAPITOLUL V 

TIPURILE DE SITUAŢII DE DIFICULTATE, VULNERABILITATE DEPENDENTA 

SĂU RISC SOCIAL 

 

Tipurile de servicii acordate în perioada 2016-2018 la nivelul comunei Albeştii de Argeş 

 2016 2017 2018 

Ajutor social 167 163 143 

ASF 179 190 160 

Alocaţia de stat 55 59 46 

Ajutor de urgenţă 30 21 19 

Ajutor încălzirea 

locuinţei pentru 

beneficiarii de 

ajutor social 

177 171 148 

Ajutor încălzirea 

locuinţei cu lemne 

211 128 48 

Monitorizarea 

copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi 

la munca în 

străinătate 

44 48 29 

Legea 248/2015 

stimularea 

participării în 

învăţământul 

preşcolar a copiilor 

din familii 

defavorizate 

21 16 7 

Indemnizaţie 

creştere copil şi 

stimulent de inserţie 

31 46 42 
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La nivelul comunei Albeştii de Argeş a fost identificat un Grup ţintă (categorii de 

beneficiari) după cum urmează: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate; 

B. Persoane vârstnice; 

C. Persoane cu handicap; 

D. Alte persoane în situaţii de risc social 

 

Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt: 

- familii monoparentale; 

- familii tinere; 

- copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare;  

- copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

A) lipsa locuinţei în proprietate; 

B) lipsa actelor de identitate; 

C) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

D) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

E) familii cu climat social defavorabil; 

F) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 

G) probleme de sănătate; 

H) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 
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 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) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ; 

g) nevoi spirituale; 

h) lipsa locuinţei. 

 

Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

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. 
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CAPITOLUL VI 

TIPURILE DE SERVICII SOCIALE 

 

Serviciile sociale sunt servicii 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 proactiv 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. 

Tipurile de servicii sociale pe care Primăria comunei Albeştii de Argeş îşi propune să le 

acorde beneficiarilor, în intervalul 2019-2023, sunt: 

➢ După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de 

bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de 

inserţie/reinserţie socială etc.; 

➢ După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, 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, persoanelor 

din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport 

pentru aparţinătorii beneficiarilor; 

➢ După regimul de asistare:  

- Servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, 

locuinţe protejate, adăposturi de noapte etc.; 
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- Servicii sociale fără cazare, centre de zi, centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, cantine 

sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanţă sociale; 

➢ După locul de acordare serviciile sociale se asigură: 

- La domiciliul beneficiarului; 

- În centre de zi; 

- În centre rezidenţiale; 

- La domiciliul persoanei care acordă serviciul; 

- În comunitate; 

➢ După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri 

publice sau private; 

➢ După regimul de acordare, în regim normal şi regim special: 

- Servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale; 

- Servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile 

preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi 

accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente 

de droguri, alcool, prostituate, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim 

special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii; 

- Categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială. 
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CAPITOLUL VII 

PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 

SOCIALE LA NIVELUL PRIMĂRIEI ALBEŞTII DE ARGEŞ PENTRU 

PERIOADA 2019-2023 

 

 

 

I. Obiectiv general: Dezvoltarea Compartimentului de Asistenţă Socială prin îmbunătăţirea 

sistemului de control intern managerial 

I.1. Obiectiv specific: Actualizarea permanentă a politicilor interne şi a procedurilor de lucru la 

nivelul Compartimentului de Asistenţă Socială 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Stabilirea obiectivelor 

generale şi specifice ale 

Compartimentului de 

Asistenţă Socială în 

conformitatea cu prevederile 

legale şi principiul SMART. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Comisia de 

monitorizare 

Anual - - 

Realizarea unui sistem, 

informaţional eficient atât 

pentru comunicarea internă 

cât şi externă. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Comisia de 

monitorizare 

Anual - - 

Realizarea actualizărilor 

procedurilor de lucru în 

conformitatea cu legislaţia în 

vigoare. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Comisia de 

monitorizare 

Anual - - 

II. Obiectiv general: Dezvoltarea activităţilor de informare a publicului 

II. 1. Obiectiv specific: Înfiinţarea 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 pentru o 

evidentă clară 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Crearea unei evidenţe 

informatizate (fişiere, foldere, 

Compartimentul 

de Asistenţă 

2019-2021 - - 
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tabele centralizatoare etc.) 

care să cuprindă toate 

informaţiile referitoare la 

beneficiarii de servicii sociale 

Socială 

Completarea acestor 

documente pe zile, luni, ani 

(pe cât posibil, şi perioadele 

anterioare) şi actualizarea 

permanentă 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Permanent - - 

Centralizarea datelor, 

verificarea şi corelarea cu 

evidenţele numerice, 

financiare din 

compartimentele 

contabilitate, resurse umane 

etc. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Permanent - - 

II. 2. Obiectiv specific: Realizarea informărilor prin parteneriate cu ONG-uri 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Atragerea organizaţiilor prin 

publicarea unui anunţ pe site-

ul instituţiei cu prezentarea 

propunerilor de proiecte, 

verificarea eligibilităţii şi 

îndeplinirii condiţiilor 

tehnice. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Achiziţii Publice 

2020 - - 

Evaluarea proiectelor în 

conformitate cu criteriile 

generale şi specifice de 

evaluare şi încheierea 

contractelor de parteneriat 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Juridic 

2020 - - 

Tipurile de acţiuni realizate 

prin ONG-uri: 

Prevenirea abuzului, 

neglijării, exploatării şi a 

oricăror forme de violenţă 

asupra copilului său de 

separare a copilului de 

părinţii naturali, prevenirea 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

2020 - 2021 - - 
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malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, 

informarea părinţilor şi a 

copiilor cu privire la 

alimentaţia celor mici, 

inclusiv cu privire la 

avantajele alăptării, igienei şi 

salubrităţii mediului 

înconjurător, verificarea 

periodică a tratamentului 

copiilor care au fost plasaţi 

pentru a primi îngrijire, 

protecţie sau tratament, 

dezvoltarea, în unităţile 

şcolare, de programe de 

educaţie a copiilor pentru 

viaţă, inclusiv educaţie 

sexuală pentru copii, în 

vederea prevenirii contactării 

bolilor cu transmitere sexuală 

şi a gravidităţii minorelor etc. 

Încheierea contractelor şi 

implementarea proiectelor în 

parteneriat cu organizaţia 

desemnată câştigătoare în 

urma selecţiei 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Achiziţii Publice 

Compartiment 

Juridic 

Primar 

2020 - 2021 - - 

II. 3. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei 

localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Informare şi consiliere a 

locuitorilor comunei în orice 

domeniu de interes al 

serviciilor şi măsurilor 

sociale 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Primar 

Viceprimar 

Permanent - - 

Organizarea de grupuri de 

informare pe diverse tematici, 

Compartimentul 

de Asistentă 

2019 - 2021 - - 
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în vederea reducerii riscului 

de abuz, neglijare, pentru 

orice persoană aflată în 

dificultate 

Socială 

Comunitatea 

locală 

Organizarea unor întâlniri la 

care vor participa personalul 

Primăriei, partenerii, 

reprezentanţi ai beneficiarilor 

şi ai comunităţii, alte 

persoane cu pregătire şi 

expertiză în domeniul 

serviciilor sociale, alţi 

invitaţi, unde vor fi 

prezentate problemele 

personale sau de grup ale 

comunităţii 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Comunitatea 

locală 

2022 - 2023 - - 

Realizarea de campanii de 

informare a părinților, în 

vederea:  

- conștientizării de către 

părinți a riscurilor asumate 

prin plecarea lor la muncă în 

străinătate; 

-  informării părinților cu 

privire la obligațiile ce le 

revin în situația în care 

intenționează să plece în 

străinătate; 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

2020 - 2021 - - 

III. Obiectiv general: Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului 

III. 1. Obiectiv specific: Realizarea unui program de formare şi îndrumare metodologică în 

vederea creşterii performantei personalului din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială. 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Realizarea unei planificări pe 

termen mediu (5 ani) cu 

cursurile necesare pentru 

îmbunătăţirea profesională. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

2019-2020 - - 

Verificarea anuală a 

cursurilor în domeniul 

Compartimentul 

de Asistentă 

Anual - - 
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asistenţei sociale. Socială 

Înscrierea la cursurile 

respective. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Anual - - 

Parcurgerea cursului şi 

obţinerea unui certificat. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Anual Buget 

local 

1000 lei/an 
* sursă: planul anual 

de achiziţii 2019 

* se va actualiza anual 

IV. Obiectiv general: Reducerea progresivă a numărului de beneficiari 

IV. 1. Obiectiv specific: Verificarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Conform prevederilor art. 6, 

alin. (7), (8) şi (9) din Legea 

nr. 416/2001 şi art. 28 alin. 3 

din HG 50/2011 se 

întocmeşte anual Planul de 

acţiune şi lucrări de interes 

local. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Anual - - 

Sistarea ajutoarelor sociale 

beneficiarilor care nu 

respecta planul de acţiune şi 

lucrări de interes local 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Anual Bugetul 

local 

În ultimii 3 ani 

cheltuielile cu 

ajutorul social au 

scăzut gradual: în 

2017 cu 11,80% 

afta de 2016, iar în 

2018 cu 21,09% 

fără de 2017. 

 

Estimăm că în anul 

2019 se va 

înregistra tot o 

scădere a 

cheltuielilor cu 

ajutorul social de 

aproximativ 10% 

fata de 2018. 

 
* Sursă: Raport de 

execuţie bugetară - 
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Clasificaţia 

funcţională:681501 

Ajutor social 

V. Obiectiv general: Prevenirea și combaterea violenței domestice. 

V.1. Obiectiv specific: Organizarea, coordonarea și sprijinirea activităţii echipei mobile 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Realizarea componentei 

echipei mobile prin 

includerea unor reprezentanți 

ai: poliției locale, serviciului 

public de asistență medicală 

comunitară, orice alți 

specialiști din cadrul 

aparatului propriu, 

reprezentanți ai diferiţilor 

furnizori privaţi de servicii 

sociale, voluntari etc. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Secretar 

Primar 

2020 Buget 

local 

- 

Stabilirea modului de alocare 

a mijlocului de transport care 

este pus la dispoziția echipei 

mobile pentru intervențiile de 

urgență. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Secretar 

Primar 

2020 Buget 

local 

- 

Realizarea unei proceduri 

pentru descrierea intervenţiei 

cu echipa mobile. 

Compartimentul 

de Asistentă 

Socială 

Comisia de 

monitorizare 

2020 - - 

VI. Obiectiv general: Asigurarea creşterii calităţii învăţământului din localitate 

VI.1. Obiectiv specific: Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub 11,3%/Creșterea 

procentului de populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii postuniversitare la cel 

puțin 20% 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

Dotarea şcolilor cu mijloace 

moderne de învăţământ, cu 

Primăria 

Comunei 

2022-2023 Buget 

local 

650.000 lei – buget 

local + fonduri 
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reţele de informare şi 

comunicare, realizarea de 

lucrări de reparaţii şi 

construcţii; 

Fonduri 

europene 

Fonduri de 

la 

Ministerul 

Educaţiei 

europene 

271.336 lei – buget 

local 

400.000 lei – 

Ministerul 

Educaţiei Naţionale 

 

Valabil pentru anul 

2019 
* se va actualiza anual 

* sursa planul de 

achiziţii 2019 

Dezvoltarea de programe 

care să vizeze combaterea şi 

prevenirea abandonului 

şcolar (tip After-school) 

Instituţiile de 

învăţământ 

Primăria 

Comunei 

2021-2023 

Iniţiativă tip “Ziua Porţilor 

Deschise” – accesul copiilor 

în instituţii publice 

Instituţiile de 

învăţământ 

Anual - 

VII. Obiectiv general: Accesarea şi implementarea fondurilor europene 

VII. 1. Obiectiv specific: Identificarea unor surse suplimentare de finanţare 

Activitate/acţiuni Responsabilităţi Termen Surse de 

finanţare 

Buget estimat 

PNDR - Prioritatea 

6/Domeniile de intervenție 

6a, 6b prevede sprijin pentru 

Reducerea gradului de 

sărăcie și a riscului de 

excluziune socială. 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Achiziţii publice 

Primar 

2019 - 2023 - - 

POR - 

Axa Prioritară 3 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale are ca obiectiv 

„crearea premiselor necesare 

pentru asigurarea populaţiei 

cu servicii esenţiale, 

contribuind astfel la 

atingerea obiectivului 

european al coeziunii 

economice şi sociale, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii 

serviciilor de sănătate, 

educaţie, sociale, şi pentru 

siguranţă publică în situaţii 

de urgenţă” 

 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Achiziţii publice 

Primar 

2019 - 2023 - - 
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Domeniul major de 

intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea/modernizarea 

/dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor 

sociale are ca obiectiv 

specific „îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii pentru 

serviciile sociale, prin sprijin 

acordat în mod echilibrat pe 

întreg teritoriul ţării, pentru 

asigurarea unui acces egal al 

cetăţenilor la astfel de 

servicii.” 

POS DRU - 

Axei prioritare 6 - 

Promovarea incluziunii 

sociale este reprezentat de 

“facilitarea accesului pe 

piaţa muncii al grupurilor 

vulnerabile şi promovarea 

unei societăţi incluzive şi 

coezive în scopul asigurării 

bunăstării tuturor 

cetăţenilor” 

Compartimentul 

de Asistenţă 

Socială 

Compartiment 

Achiziţii publice 

Primar 

2019 - 2023 - - 
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CAPITOLUL VIII 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se va realiza în baza Planului 

de implementare a strategiei şi a Planurilor anuale de acţiune înaintate Consiliului Local la 

începutul fiecărui an. Planurile anuale de acţiune vor cuprinde măsurile propuse a fi implementate 

în anul respectiv, termenele de realizare, sursele de finanţare şi se vor realiza prin prioritizarea 

obiectivelor stabilite în Planul de măsuri din prezenţa Strategie. În procesul de elaborare a 

previziunilor bugetare, Compartimentul de Asistenţă Socială va urmări ca prevederile strategiei să 

beneficieze de resurse financiare în măsura în care ele vor fi aprobate în Planurile anuale de acţiune 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, respectiv a planurilor anuale de 

acţiune constă, în principal, în verificarea atingerii obiectivelor propuse. În acest sens se vor 

elabora instrumente de monitorizare și evaluare a planurilor anuale de acţiune, precum şi a 

atingerii obiectivelor generale prevăzute în Strategie.  

Compartimentul de Asistenţă Socială va introduce în Raportul anual de activitate date 

privind stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în Planul de acţiune din anul anterior. 

Monitorizarea şi evaluarea se va realiza în mod periodic, respectiv anual de către conducătorul 

instituţiei.  

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările legislative, 

sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, Strategia poate fi revizuită 

sau completată ori de câte ori este necesar. 
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CAPITOLUL IX 

LEGISLAŢIE 

 

Prezenta strategie şi planul anual de acţiune sunt elaborate în conformitate cu 

următoarele: 

a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

b) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

h) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

j) Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate; 
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k) Hotărâre Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal 

l) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş, pentru perioada 

2014-2020 

m) Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–

2030 

n) „Strategia de Dezvoltare a Judeţului Argeş, 2014 – 2020”; 

o) Programului de Guvernare în domeniul ceziunii economice şi sociale, reducerii 

sărăciei şi a marginalizării sociale – Guvernul României; 

 

 


