ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
HOTARAREA NR. 32 DIN 27.08.2021
HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026
la nivelul comunei Sinca
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 27.08.2021;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 4328/23.07.2021 a primarului comunei, precum
şi raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala nr. 4329/23.07.2021, privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026 la nivelul
comunei Sinca;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca;
Tinand cont de prevederile:
 art. 112, alin. (3) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 privind asistenta sociala;
 art. 5 din Anexa nr. 3 – Regulamentul-cadru de organizare si functionare al
compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor – din H.G. nr. 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de
asistenta sociala si a structurii orientative de personal;
 prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin.(4), lit. e), alin. (7), lit. b) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Strategia de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026,
la nivelul comunei Sinca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Sinca prin compartimentul de asistenta sociala, va asigura ducerea
la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
PRESEDINTE DE SEDINTA
SECRETAR GENERAL
POPIONE IOSIF
GALEA CRINA MARIA
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13
Prezenta s-a difuzat:
-

1 ex. Institutia Prefectului Brasov,
1 ex. dosar H.C.L.,
1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate,
1 ex. Compartiment asistenta sociala.
1 ex. A.J.P.I.S. Brasov
1 ex. Serviciu Public de Asistenta Sociala Brasov

ANEXA LA H.C.L. SINCA NR. 32 DIN 27.08.2021

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru
Perioada 2021-2026 a comunei Sinca, Judeţul Braşov
Capitolul I
Consideraţii generale
1. Consideraţii generale
Până nu demult sintagma “asistenţa socială” era înţeleasă de mare parte a populaţiei
(din păcate și de unii dintre cei responsabili cu aplicarea măsurilor de protecţie socială)
exclusiv ca activitate de protecţie economică a persoanelor sau familiilor care la un moment
dat se află în imposibilitatea de a-şi acoperi nevoile minime de viaţă. În realitate însă
asistenţa socială nu poate fi redusă la beneficii financiare, întrucât pe lângă dimensiunea
economică, mai există şi alte dimensiuni – socială, psihologică, spirituală – care îl definesc
pe om, toate aceste aspecte concurând la determinarea unei situaţii de dificultate în care se
poate găsi o persoană/familie la un moment dat.
În ultimii ani factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecţie socială la
nivel naţional au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului naţional de
asistenţă socială, cu mutarea accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe dezvoltarea
şi diversificarea gamei de servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare parte a
categoriilor de persoane defavorizate.
Domeniul asistenţei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice în viaţa
economico-socială, în cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii,
dintre care cele mai importante sunt asistența socială a copilului și familiei, asistența socială
a persoanelor cu dizabilităţi, asistența socială a persoanelor vârstnice, asistența socială și
protecţia victimelor violenţei în familie,precum și asistența socială a persoanelor defavorizate
și/sau aflate temporar în situație de risc sau excluziune socială.
Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea
persoanelor care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacitaţi şi competenţe
pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de
întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.
Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi prin
sistemul de asistență și protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care
mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un
nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.
Excluziunea socială este procesul cu efecte sociale negative, datorită paralizării capacitaţilor
de redresare. Sărăcia extremă generează, prin permanentizare şi reproducere la nivelul tinerei
generaţii, excluziune socială greu reversibilă. Grupurile cu risc ridicat de excluziune socială
sunt: copiii şi tinerii care părăsesc centrele de plasament, familiile dezorganizate, persoanele
vârstnice, persoanele cu dizabilităţi fără susţinători legali şi cu un grad mare de dependenţă
socio-economico-medicală, victimele violenţei în familie, persoanele fără adăpost,
persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice,
victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate.

Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii, în
comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul asistenţei
sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de
către Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Sinca, judeţul Braşov, pe termen mediu pentru perioada 2021-2026 şi a unui Plan
de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta.
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:
obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei,
responsabilităţi şi termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe
informaţiile colectate de compartiment în exercitarea atribuţiilor prevăzute 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 fie direct de compartiment, fie prin
contractarea unor servicii de specialitate şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socio-economică 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 migraţieietc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc.,
precum şi estimarea numărului debeneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor
identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora. Prezenta Strategie şi Planul de acţiune
corespunzător sunt elaborate cu respectarea legislaţiei învigoare.
2. Definiţie
În legislaţia naţională 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. Scopul elaborării strategiei
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
Sinca.
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. Legislaţie
Prezenta Strategie şi Planul de acţiune corespunzător sunt elaborate cu respectarea
legislaţiei în vigoare:
a) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
b) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 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) H. G. nr. 797/2017, anexa 3 privind Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare
al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor;
k) Ordinul nr. 1086/2018 privind apobarea modelului cadru al Planului anual de acţiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului
local /consiliului General al Municipiului Bucureşti.
l) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada
2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și
promovarea drepturilor copilului 2014-2016 aprobată prin H.G nr. 1113/2014;
m) Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor
vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020,
precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, cu modificările și
completările ulterioare, aprobată prin H.G. nr. 566/2015;
n) Strategia națională privind inlcuziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr.
383/2015;
o) Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 20162020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, aprobată prin H.G. nr. 655/2016;
p) Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului
operațional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse și

tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021,
aprobată prin H.G. nr. 365/2018;
5. Caracteristicile teritoriale ale comunei Sinca
Comuna Șinca, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Brasov are în componență șase
sate, respectiv: Șinca Veche (sat reședință de comună), Bucium, așezat la 6 km distanță de satul
Șinca Veche, Ohaba, așezat la 2 km distanță de satul Șinca Veche, Perșani, asezat la 5 km distanță
de satul șinca Veche, Șercăița, așezat la 4 km distanță de satul Șinca Veche, Vîlcea, așezat la 1 km
distanță de satul Șinca Veche.
Comuna Sinca, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Brasov este persoană juridică
de drept public cu capacitate juridică deplină care deține un patrimoniu propriu format din domeniu
public și privat, exercitându-și în condițiile legii autoritatea pe teritorul anume delimitat prin lege.
Comuna Şinca este situată în centrul judeţului Braşov, la 25 km de Municipiul Făgăraș, si la
50 de km de Municipiul Brașov, în extremitatea de S-E a Ţării Făgăraşului. Teritoriul administrativ
al comunei se întinde de la munţii Perşani, în partea de nord şi est, până la munţii Făgăraş, în partea
de sud, cu o largă deschidere spre depresiunea Făgăraşului în partea de vest.
Comuna se învecinează cu următoarele comune: Șercaia, Șinca Nouă, Hârseni, Părău
respectiv Dumbrăvița șiare o suprafata totala de 18059,95 hectare, din care 337,25 hectare situate
în intravilan și 17722,70 hectare situate in extravilan .
La baza dezvoltării economice pe primul loc se situează agricultura, urmată de turism, agenți
economici, industrie.
Referitor la industria de materiale de construcii amintim, prelucrarea și confecționarea
acoperișurilor din tigle metalice, tabla tip tigla, tabla zincata, accesorii pentru acoperisuri, sisteme
pluviale (jgheaburi, burlane, accesorii) si ferestre de mansarda respectiv confecționarea de
materiale de construcții si țiglă.
Pe raza comunei se află o unitate depozitare carburanți a rezervelor de stat și o unitate de
depozitare a explozibilului.
Aflându-ne, ca și comună într-o zonă montană, cu pajiști și pășuni, zootehnia are un rol
important ca ramură a agriculturii, având efective însenate de: bovine, bubaline, ovine, caprine,
ecvine și păsări.
Comuna Șinca este o comuna cu potențial turistic ridicat, regăsindu-se în zonă o serie de
monumente istorice, mănăstiri, muzee, băi cu ape cu proprietăți terapeutice, etc.. Nu trebuiesc
neglijate nici frumusețile formelor de relief cu văile ce coboară sălbatic de pe crestele munților,
acolo unde stăpânii absoluți sunt ursul brun, cerbul carpatin, cocoșul de munte și toate celelalte
vietăți ale pădurii.
Principala unitate sanitară care deservește comuna Șinca este Dispensarul uman, situat în
localitatea Șinca Veche.
Acesta cuprinde două cabinete medicale al medicilor de familie, unde persoanele bolnave
din comună pot beneficia de consultații, asistență medicală rețete sau alte servicii în funcție de
nevoile fiecăruia, un cabinet stomatologic și o farmacie.
La momentul actual, în comuna Șinca funcționează următoarele unități de învățământ.
Nr. Denumirea
unităţii PJ/AR Adresa
crt. şcolare

1.

Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai”
Şinca Veche

PJ

Şinca Veche,
nr. 112

2.

Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai”
Perşani
Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Şincai”
Şercaita
Grădiniţa cu program
normal Şinca Veche
Grădiniţa cu program
normal Perşani
Grădiniţa cu program
normal Şercaita
Grădiniţa cu program
normal Bucium

AR

Perşani,
nr. 126

AR

Şercaita,
nr. 279

3.

4.

AR

Şinca Veche,
nr. 322
5.
AR
Perşani,
nr. 42
6
AR
Şercaita,
nr. 88
7
AR
Bucium,
nr. 42
Capitolul II
Principii și valori
Conform art. 5 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, acordarea serviciilor
sociale se întemeiază pe următoarele valori și principii:
• 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 delege;
• 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
persoanelorvulnerabile;
• 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 adeciziilor;
• 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 efectulproiectat;
• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui
mai bun raportcost-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 alecelorlalţi;
• 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 nucleuluifamilial;
• 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;
• 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 serviciilorsociale;
• egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au
acces în mod egal la oportunitaţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi
acţiunile de protecţiesocială;

• 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 seaflă;
• echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice
similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi socialeegale;
• 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
bunurilea cestora;
• 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
Caracteristicile grupului ţintă şi a problemelor sociale
şi tipuri de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor
I.
La nivelul Comunei Sinca, judeţul Braşov, a fost identificat un Grup ţintă (categorii de
beneficiari), după cum urmează.

1. Copii şi familii aflate în dificultate;
2. Persoane vârstnice;
3. Persoane cu handicap;
4. Alte persoane în situaţii de risc social
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a. Familii monoparentale;
b. Familii tinere;
c. copii cu părinţi plecaţi la muncă înstrăinătate;
d. copii cu dizabilităţi;
e. victimele violenţei în familie;
f. copiii cu risc de abandon şcolar sau/şi cerinţe educaţionale.
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
•
•
•
•
•
•
•

resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
lipsa actelor de identitate;
dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
familii cu climat social defavorabil;
abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă;
probleme de sănătate;
dificultăţi în obţinerea unor drepturi.

B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
• sănătatea precară;
• venituri mici în raport cu necesităţile;

•
•
•

izolare, singurătate;
capacitatea scăzută de autogospodărire;
absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic
dependent;

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:

II.

• accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
• lipsa locurilor de muncă protejate;
• lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
• atitudinea discriminatorie asocietăţii;
• situaţia materială precară;
• absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
• lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
Tipuri de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor

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 alacesteia.
În prezent Comuna Sinca, în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, are angajati asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap in numar de 11 posturi şi asigură plata a 22 indemnizaţii ce se cuvin
persoanelor cu handicap grav sau reprezentanţiilor legali ai acestora.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Sinca, judeţul Braşov, care vor fi acordate
beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2021-2026, sunt:
a) 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.;
b) 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, 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;
c) După regimul de asistare:
- servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată; centre rezidenţiale;
- servicii sociale fără cazare şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu ;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
- la domiciliul beneficiarului;

- la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
- în comunitate;
e) După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
f) 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, alcool, 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.

Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului comunei Sinca, judeţul Braşov, a personalului, a partenerilor, a
beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate şi judeţ.
Capitolul IV
Planul de acţiune elaborat în conformitatecu Strategia
Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi
obiectivele specifice vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi pe baza următorului Plan de Acţiune:

I.

Obiectiv general (obiectiv pe termen lung):

Înfiinţare 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 Sinca, judeţul Braşov.
Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială
Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat

II. Obiectivespecific ( obiective pe termen mediu):
Obiectiv specific 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 Sinca;
Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi
în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate de lege;
Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi de calitate pentru serviciile
sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale;
Asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare;
Crearea unor noi modele de organizare şi funcţionare a grupurilor sau comisiilor.

Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială

Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat
Obiectiv specific 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 relevante pentru completarea Bazei de date

•

•
•
•
•

Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor
financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere
etc;
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 (pe cât posibil, şi perioadele
anterioare);
Centralizarea datelor, verificarea şi corelarea cu evidenţele numerice, financiare din
compartimentul contabilitate, resurse umane etc;
Actualizarea continuă a întregii Baze de date.

Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială
Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat
Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de
furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Sinca, judeţul Braşov;

•
•

•

Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) a unor programe de prevenire şi combatere a violenţei
în familie.
Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acţiuni:
prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra
copilului sau de separare a copilului de părinţii naturali, prevenirea 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.
Organizarea, la nivelul autorităţii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private
(ONG-uri, fundaţii, asociaţii etc.) pentru persoanele vârstnice, a următoarelor tipuri de
acţiuni: de asigurare şi dezvoltare serviciilor comunitare pentru persoanele vârstnice
prin îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu, îngrijire temporară sau permanentă
în cămine pentru persoane vârstnice, precum şi facilitarea accesului acestora în centre de
zi, case de îngrijire temporară, sau locuinţe sociale etc.

Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială

Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice,
ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Sinca,
judeţul Braşov, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi
priorităţile generale ale comunităţii locale;

•
•
•
•
•
•

Stabilirea şi publicarea programului anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Elaborarea procedurilor de selecţie a proiectelor de parteneriat, potrivit legii
Parcurgerea procedurilor de selecţie: publicarea anunţului de participare, înscrierea
candidaţilor, prezentarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilităţii şi îndeplinirii
condiţiilor tehnice şi economice etc.
Evaluarea proiectelor în conformitate cu criteriile generale şi specifice de evaluare şi
încheierea contractelor de parteneriat
Încheierea contractelor şi implementarea proiectelor în parteneriat cu
autoritatea/instituţia/furnizorul privat desemnat câştigător în urma selecţiei
Iniţierea şi ulterior implementarea unor proiecte cu finanţare externă în domeniul
asistenţei şi serviciilor sociale locale, care urmează a fi accesate din fondurile europene
repartizate în exerciţiul bugetar 2021-2026, care pot include diverse parteneriate cu alte
structuri publice sau private (ONG-uri, fundaţii, asociaţii)

Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială
Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii
şi a beneficiarilor de servicii sociale.
Conform Legii asistenţei sociale, grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de
a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependenţă de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi
socială.
Persoanele sau grupurile ţintă, la nivel local, ca fiind în dificultate ori în situaţie de risc de marginalizare
sau excluziune socială includ: copiii, tinerii, vârstnicii dependenţi, fără sprijin familial sau săraci,
femeile, mamele adolescente, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, persoanele fără venituri sau cu
venituri mici, 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.
Termen de realizare : Permanent
Responsabilitate : Compartimentul de Asistenţă Socială
Surse de finanţare : Bugetul local şi buget de stat
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 şi în
concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2021 - 2026, anual se va

elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
local.
Acest Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate privind: numărul şi categoriile de beneficiari,
serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Compartimentului de specialitate, respectiv
de persoana nominalizată în acest sens.
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.
Faţă de cele prezentate, Strategia elaborată la nivelul comunei Sinca, are ca sursă de finanţare: bugetul
local, bugetul de stat, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii,
identificate la momentul implementării unui proiect în domeniul serviciilor sociale.

Vor fi implementate măsuri de asistență socială pentru garantarea drepturilor fiecărei
personae vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate precum și posibilitatea de acces
la beneficia sociale într-un mod egal și nediscriminatoriu atunci când situația o impune.
Realizarea acestui scop necesită mobilizarea unor resurse, responsabilizarea și irnplicarea
principalilor actori locali în domeniul serviciilor sociale, dezvoltarea de parteneriate eficiente,
pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterii calității vieții și promovarea principiilor de coeziune
și incluziune socială.
Capitolul V:
Monitorizare şi evaluarea strategiei
I.
Monitorizarea Strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de funcţionarul
public din cadrul Compartimentului de asistenţă socială, nominalizat prin fişa postului sau
dispoziţia primarului localităţii.
Raportul anual este structurat astfel:
1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri programate pentru anul în care
se face raportarea;
2. Problemele/piedicile întâmpinate;
3. Revizuirea/ajustareaactivităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul;
4.Timpul estimatpentru îndeplinireaactivităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate;
5. Alte aspecte.
II.
Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la sediul
Primăriei, pe site-ul www.comunasinca.ro şi aduse la cunoştinţă celor interesaţi.
2. Rapoarte intermediare de monitorizare, întocmite ori de câte ori intervin modificări
legislative sau de altă natură, care impun elaborarea acestora. De asemenea Rapoartele

intermediare vor fi date publicităţii prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul www.comunasinca.ro
şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi;
3. Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, partenerii, reprezentanţi
ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi expertiză în domeniul serviciilor
sociale, alţi invitaţi, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele implementării Strategiei. Aceste
întâlniri anuale se vor finaliza prin întocmirea, de către persoana nominalizată, a unui procesverbal în care se vor consemna toate informaţiile comunicate, toate luările de cuvânt şi care va fi
semnat de toţi participanţii;
4. Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei.
Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Sinca, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor
factori interesaţi din comunitate şi judeţ.
Monitorizarea şi evaluarea Strategiei se vor face la nivelul Compartimentului de asistenţă
socială, respectiv de persoana nominalizată în acest sens.
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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