
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
PRIMAR 

 
 

H O T Ă R Â  R E 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Costesti 2021-2025 

 
Consiliul local Costesti ,judetul Buzau  
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Costesti nr. 270/18.01.2021; 
-Raportul de specialitate al referentului cu atribuții în domeniul asistenței sociale nr.  271/18.01.2021; 
-art. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare si 

functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de persoanl; 
-Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costesti; 
-Prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în admisistraţia publică locală; 
In temeiul art. art. 139 și art. 196, alin. 1, lit b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1 – Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei Costești, judeţul 

Buzău, pentru perioada 2021-2025, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinrea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Costesti, judetul Buzau  
ART.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizierul din incinta Primăriei comunei 

Costesti şi se comunică prin grija secretarului general al comunei Costesti Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau 
si Primarului comunei Costesti. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ 
 CHIVU VIOREL                                                      SECRETAR GENERAL, 
                                                                               STAN NICOLETA –MONICA  
                                                                                             
 
 
 
 
COSTESTI, 18.02.2021 
Nr. 11 
 
 
 
                                                   

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară 
din 18.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de  13    voturi pentru,  -  vot împotrivă,  -  abţinere, 
din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi   13     consilieri prezenţi la şedinţă.  

                                           
         
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                                                          Anexa  
JUDEŢUL BUZAU                                                                                     la Hotărârea Consiliului       
                                                                                                                         Local Costesti  
CONSILIUL LOCAL COSTESTI                                                                          nr._______/__ 
 
 
 

STRATEGIA 
DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE  

LA NIVELUL COMUNEI COSTESTI , JUDEŢUL BUZAU   
pentru perioada 2021-2025 

 
 

Capitolul I. Prezentarea generala a comunei Costești 
 
Comuna Costesti este o unitate-administrativ teritoriala din Romania , situată in Regiunea 

de Dezvoltare Sud-Est, respectiv in partea de sud-vest a judetului Buzau. 
Comuna Costești se află la marginea Câmpiei Bărăganului, în bazinul hidrografic al 

Călmățuiului și este dezvoltată pe ambele laturi ale drumului European E85 (București-Buzău-
Suceava), acolo unde acesta se intersectează cu drumul național DN2C (Costești-Slobozia). 

Comuna Costești are în componență următoarele sate: Budișteni, Costești (reședința), 
Gomoești, Groșani, Pietrosu, Spătaru. 

Comuna Costești cu suprafața de 6082 ha, este amplasata în vecinatatea municipiul 
Buzău și are următorii vecini: la nord – municipiul Buzău și comuna Țintești, la vest – comuna 
Stâlpu, la sud - comuna Movila Banului. 

In anul 2020, totalul populației era de 4962 distribuiți într-un număr de 1738 de 
gospodării. 

 
Detaliat, situația se prezintă astfel: 
 
Populația pe grupe de vârstă: 
 

Nr. 
crt. 

Localitate Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

1 Costesti 4962 183 214 183 222 275 279 451 192 
  
 

Nr. 
crt. 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Peste 
85 

1 177 200 243 305 410 423 209 218 98 78 
 
 
 
 
Populatia pe sexe și pe grupe de vârstă – masculin 



 
Nr. 
crt. 

Localitate Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

1 Costesti  84 102 97 97 102 147 233 101 
 

Nr. 
crt. 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Peste 
85 

1 92 103 109 138 214 203 98 93 46 32 
 
Populatia pe sexe și pe grupe de vârstă – feminin 
 

Nr. 
crt. 

Localitate Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

1 Costesti  99 112 96 125 173 132 218 91 
 

Nr. 
crt. 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 Peste 
85 

1 85 97 134 167 196 220 111 125 52 46 
 
Repartizarea populației după etnie:  
 

TOTAL Români Romi Turci Fără informații 
4962 3973 986 3  

 
 
Potential economic 
Activitatile economice autorizate specifice comunei sunt de tip productie (agricola), de 

tip commercial si de tipul prestarilor de servicii. Activitatile sunt realizate de societati 
comerciale, societati agricole, asociatii familiale si alte tipuri de intreprinzatori particulari. 

Comuna este cunoscuta indeosebi pentru activitatea agricola de cultivare a terenului si 
cresterea animalelor, dar, din pacate, activitatile autorizate in acest sector sunt destul de putine. 

Principala resursă naturală pentru preocupările productive ale populației locale îl 
constituie fondul agricol, teritoriul comunei Costesti dispunând de o oferta naturală deosebit de 
favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca ocupatie economică de bază, dominat de productia 
de cereale si plante tehnice. 

In ceea ce priveste productia vegetală, pomicultură, legumicultură, viticultura, dar si 
sectorul zootehnic, acestea se practica la nivel de gospodarii individuale, productia fiind 
destinata in general consumului din cadrul gospodariilor, situatia din aceste sectoare fiind 
insuficient dezvoltata. 

 
 
 
 
Sanatate si asistenta sociala 



 
La nivel local exista 2 cabinete medicale individuale de medicina generala, unul in 

Spataru si unul in Costesti. 
Primaria Costesti a contractat finantarea nerambursabila prin POR a proiectului Camin 

pentru Persoane Varstice Sfintii Constantin si Elena situate in satul Costesti. Proiectul este 
functional de la data 01.11.2016. 

Acesta se afla in subordinea Consiliului Local Costesti, judetul Buzau, fara personalitate 
juridica si acorda servicii de asistenta sociala persoanelor varstnice care beneficiza de pensie, in 
conditiile HCL Costesti nr. 85/2016 privind aprobarea Regulmentului de Organizare si 
Functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice cu modificarile ulterioare, HCL nr. 84/2016 
privind aprobarea costului mediu lunar.  

Caminul dispune de un numar de 42 de locuri. 
Caminul detine licența de functionare conform legislatiei in vigoare. 
 
Cultura si invatamant 
In comuna Costesti exista un Camin cultural si o Biblioteca comunala, activitatea din 

comuna fiind slab dezvoltata.  
Nu exista evenimente culturale de tipul serbarilor campenesti sau serbari ale gospodarilor 

din comuna. 
La nivelul comunei exista 2 școli si 3 gradinițe. 
 

Capitolul II. Considerații generale 
 

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 Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Costesti, județul Buzău, pentru perioada 2021-2025.  

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 socioeconomică şi culturală a regiunii;  
c) indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, 

speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migraţiei etc.;  



d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc., precum 
şi estimarea numărului de beneficiari;  

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 în vigoare.  

 
Definiție  

 
În legislaţia națională care reglementează domeniul serviciilor sociale, serviciile sociale 

sunt definite drept : "Ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 
de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii".  

 
 Scop  
 
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii 

sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi 
persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a 
şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comuna 
Costești. 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.   

 
Nevoia socială este determinată de: 
- Problemele și nevoile sociale ale locuitorilor 
- Creșterea gradului de sărăcie  
- Modificarea comportamentelor sociale 
- Principiile privind incluziunea socială, tratament egal, nediscriminare, dreptul la viață 

demnă 
- Creșterea numărului copiilor instituționalizați care după împlinirea vârstei de 18 ani 

sunt supuși multiplelor riscuri. 
 
Identificarea problemelor sociale 
Persoanele aflate în situații dificile sunt locuitorii care trăiesc în condiții de insecuritate 
materială și socială și care se confruntă cu multiple probleme: 
- Sunt în imposibilitatea de a-și asigura hrana zilnică minim necesară pentru ei și pentru 

familiile lor 
- Sunt în imposibilitatea de a-și asigura accesul la consiliere psihologică, la îndrumare 
și orientare, la educație civică, legislativă, de igienă personală. 



Majoritatea acestor persoane sunt batrâni, persoane singure sau bolnave care nu 
realizează venituri sau realizează venituri sub limita minimă pentru asigurarea 
necesarului zilnic. 

 
Riscurile la care sunt supuse persoanele defavorizate sunt: 
- Sărăcia 
- Maladiile: boli cu transmitere sexuală, dizenterie, infecție etc. 
- Neglijarea aspectului fizic și al sănătății  
- Excluziunea socială 
 
Grupul-țintă 

La nivelul comunei Costești a fost identificat un Grup țintă (categorii de beneficiari) 
după cum urmează: 

- Copii și familii aflate în dificultate 
- Persoane vârstnice 
- Persoane cu handicap 
- Persoane defavorizate de etnie romă 
- Persoane fără adăpost 
- Alte persoane în situații de risc social 
 
1. Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt: 
- Lipsa locuinței 
- Lipsa actelor de identitate 
- Resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor 
- Dificultăți în găsirea unui loc de muncă 
- Familii cu climat social defavorabil 
- Abandonul școlar și delincvența juvenilă 
- Probleme de sănătate 
- Dificultăți în obținerea unor drepturi 

 
2. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
- Sănătate precară 
- Venituri mici în raport cu necesitățile 
- Izolare, singurătate 
- Capacitate scăzută de autogospodărire 
- Absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent 
- Un număr insuficient de locuri în Centrele de asistență medico-socială din județ 
- Nevoi spirituale 
- Lipsa locuinței 
 
3. Problemele sociale ale persoanelor cu handicap 
- Accesibilitatea, inclusiv în propria locuință 
- Lipsa locurilor de muncă protejate 
- Lipsa profesioniștilor în servicii specializate 



- Atitudine discriminatorie a societății 
- Situație materială precară 
- Absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap 
- Lipsa centrelor rezidențiale de zi, specializate pe tipuri de handicap. 
 
4. Problemele sociale ale persoanelor defavorizate de etnie romă sunt: 
- Sărăcia  
- Mentalitatea romilor cu privire la muncă, educație și igienă 
- Sănătate 
- Familii dezorganizate 
- Lipsa actelor de identitate 
- Dificultate în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării 
- Condiții improprii de locuit 
- Delincvență  
 
Toate serviciile sociale se vor desfășura și vor fi oferite respectând principiile 

fundamentale privind: nediscriminarea, tratamentul egal, egalitatea de șanse, dezvoltarea 
durabilă, îmbătrânirea activă, protecția mediului, societatea informațională. 

 
 

Legislație 
Prezenta strategie este elaborată cu respectarea legislației în vigoare: 
a) Legea asistenței sociale nr.292/2011; 
b) Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare; 
c) Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

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

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

modificările și completările ulterioare; 
f) Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
h) Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
i) Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 

 
 
 
 
 
 



 
Capitolul III. 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 de lege;  

• respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi 
dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 
economic;  

• abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate 
situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi 
cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, 
precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate 
individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului;  

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

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

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

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

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



• eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai 
bun raport cost-beneficiu;  

• respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a 
face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă 
drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;  

• activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea 
ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 
nucleului familial;  

• proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, 
pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de 
viaţă;  

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

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

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

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

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

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

• dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.  

 
Compartimentul de asistenţă socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, 

menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale 
identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul 
propriu de viaţă, familial şi comunitar.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolul IV. Obiective 
 

Obiective operaţionale:  
• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local;  
•serviciile oferite de către personanul cu atribuții de asistență socială, vor fi orientate spre 

promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;  
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea 

drepturilor de către copii;  
•dezvolatarea serviciilor sociale cu caracter primar;  
•dezvoltarea parteneriatelor;  
•dezoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor;  
•diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;  
•dezvolatrea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;  
•prevenirea marginalizării sociale;  
•combaterea riscului de excuziune socială;  
•combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;  
• îmbunătățirea situației comunității romilor.  
 
 
Obiective specifice:  
1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, 

corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);  
2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind 

beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de 
domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, 
ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data 
acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;  

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

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

5. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a 
beneficiarilor de servicii sociale.  

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 droguri sau de alcool ori a altor situaţii care 
conduc la vulnerabilitate economică şi socială. 

Persoanele sau grupurile țintă, 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, romi aflați in nevoie socială, familiile 
monoparentale, familiile cu mai mult de doi copii, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, 
persoanele fără venituri sau cu venituri mici, persoanele dependente de consumul de droguri, 



alcool sau alte substanţe toxice, persoanele infectate sau care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanele 
care au părăsit penitenciarele, persoanele afectate de violenţa în familie. 

Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate este 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.  

 
Capitolul V 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei 
 

Întrucât prezenta Strategie este concepută pe o perioadă de 5 ani, obiectivul general şi 
obiectivele specifice stabilite vor fi atinse treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza următorului 
Plan de acţiune: 

 
Obiectiv general  
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul 

comunei Costești, 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. 
 
Obiective specifice Activitati Termen Responsabili si 

surse de finantare 
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 Costesti 

Permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local 

Reconstituirea categoriilor 
de beneficiari de servicii 
sociale la nivelul localităţii, 
repartizaţi în funcţie de 
tipurile de servicii sociale 
reglementate de lege 

 
2021 

Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local 

Monitorizarea și evaluarea 
serviciilor sociale furnizate 
la nivelul comunei Costești 

 
permanent 

Primar/secretar general 

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 

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. 

Permanent Primar/ Secretar 
general 
Compartimentul de 
Asistență Socială și 
Bugetul local 

Crearea unei evidenţe 
informatizate (fişiere, 
foldere, tabele 

2021 Compartimentul de 
Asistență Socială 



urgenţă, ajutoare 
pentru încălzire, 
ajutoare materiale, 
alocaţii de susţinere 
etc.), cuantumul şi data 
acordării acestora, 
precum şi alte 
informaţii 

centralizatoare etc.) care să 
cuprindă toate informaţiile 
referitoare la beneficiarii de 
servicii sociale 
Actualizarea continuă a 
întregii Baze de date 

permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 

 
Obiectiv specific 3: 
Înfiinţarea şi 
implementarea unui 
sistem armonizat și 
integrat de furnizare a 
tuturor categoriilor de 
servicii sociale la 
nivelul comunei 
Costești 

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

 
 
permanent 

 
 
Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local 

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

permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local Bugetul 
de stat prin structurile 
sale 

Obiectiv specific 4: 
realizarea unor 
parteneriate public-
privat cu alte autorități 
sau instituții 

Elaborarea procedurilor de 
setlecție a proiectelor de 
parteneriat 

2021 Primar/Secretar/ 
Compartiment 
Asistență socială 

Obiectiv specific 5: 
Dezvoltarea unor 
atitudini proactive şi 
participative în rândul 
populaţiei localităţii şi 
a beneficiarilor de 
servicii sociale 

Activități privind 
combaterea riscului de 
excluziune socială și a 
marginalizării sociale 

permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local AJPIS 
DGASPC 

Realizarea de programe de 
educație parentală și 
activități de informare 

permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local 



individuală și consiliere a 
părinților care intenționează 
să plece în străinătate, 
precum și a persoanei 
desemnate ca reprezentant 
legal al copilului 
Realizarea unor planuri de 
servicii în vederea instituirii 
unei măsuri de protecție 
specială pentru copii ai 
căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate 

permanent Compartimentul de 
Asistență Socială 
Bugetul local AJPIS 
Buzau DGASPC 

 
Capitolul V 

 Monitorizarea şi evaluarea strategiei 
 
    Monitorizarea strategiei 
 Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de un salariat 
din cadrul Compartimentului de asistenţă socială, nominalizat prin fişa de post 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/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo unde este cazul; 
4. Timpul estimat pentru îndeplinirea activităţilor/acţiunilor/măsurilor 

revizuite/ajustate; 
5. Alte aspecte. 
La finalizarea implementării Strategiei se va întocmi un Raport final, separat de cel 
aferent anului 2025 
 
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 acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi.  
2. Unor 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 acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor celor interesaţi;  

3. Organizarea unor întâlniri anuale, la care vor participa personalul, pertenerii, 
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 proces-verbal 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, în anul 2025. 
Implementarea  Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Costesti, 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 
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. 
 
 

Președinte de ședință ,                                                                            AVIZAT , 
          Președinte de ședință                                                                        Secretar general, 
       Chivu Viorel                      Stan Nicoleta-Monica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


