
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
CADRUL LEGISLATIV 

În elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale s-a urmărit corelarea cu 
strategiile şi politice Ia nivel naţional şi judeţean precum şi cu Iegislaţia din domeniu: 

a) Strategia natională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 383/2015; 

b) Strategia natională penru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 
2014-2020 aprobată prin H.G. nr. 1113/2014; 

c) Strategia naţională 0 societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilitâţi 2016-2020 

aprobată prin H.G. 655/2016; 

d) Strategia pentru promovarea Imbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru 
prioada 2015 — 2020, aprobată prin H.G. 566/2015; 

e) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in judeţul Galaţi, pentru perioada 2013-

2020 aprobată prin H.C.J. Galaţi nr. 263/2013 şi modificată prin 13/2019; 

f) Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
g) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu    

modificările şi completările ulterioare; 

h) Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu   modificările 
şi completările ulterioare; 

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

ulerioare; 

j) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modiftcările şi completările ulterioare; 

k) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei 1n familie, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

n) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii in domeniul serviciilor sociale; 

o) Hotărârea Guvemului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de asistentă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 I. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei pentru perioada 2017-2020 cuprinde in Anexa 1 lista cu 

principalele grupuri vulnerabile identificate în România: 

 

 

Grupul vulnerabil Subgrup 

Persoane sărace  

Copii săraci, mai ales aceia care trăiesc în 
familii cu mulţi copii sau în familii 

monoparentale 

 

 

Persoane sărace, angajate, mai ales muncitori 

subcalificați (în principal din mediul rural), lucrători pe 

cont propriu atât în agricultură, cât şi în alte domenii. 

Tineri şomeri şi NEET (persoane care nu sunt angajate şi  

nu sunt inscrise în sistemul de învăţământ sau de formare 
profesională). 

Persoane cu vârste între 50 și 64 de ani care nu sunt 

încadrate profesional şi care sunt excluse din programele de 
asistenţă socială. 

Persoane vârstnice sărace, mai ales cele care locuiesc cu 

membri ai familiei aflaţi în întreţinere şi persoane 

vârstnice singure 

Copii şi tineri lipsiţi de îngrijire  
şi  

sprijin parental 

  Copii abandonaţi in unităţi medicale 
  Copii care trăiesc în centre de plasament    

mari sau de calitate slabă  
Tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

Copii şi tineri care trăiesc pe stradă 

C opi i  c u pă ri nt i  ca re  l uc reaz ă î n străinătate, mai 
ales aceia cu amândoi părinţii în străinătate şi cei care  
se confruntă cu separarea pe termen lung de părinţii lor 

Copii lipsiţi de Iibertate 

Mame adolescente 
Persoane vârstnice singure Persoane vârstnice care locuiesc singure 

    sau                                                          şi/sau sunt dependente şi/sau care au  
   dependente                                            nevoi complexe de îngrijire.   

Romi                                                               Copii şi adulţi de etnie romă cu risc de a 

                                                    fi excluşi din familii fără a avea un venit sustenabil 
 

Alte grupuri 

vulnerabile 

Persoane care suferă de dependenţă de 

alcod  droguri şi alte substanţe toxice 



 
 
 
 
 
 
 

 Persoane lipsite de libertate sau aflate sub 

contro control judiciar 

Persoane aflate in evidenţele serviciilor de probaţiune , faţă de 
care au fost  dispuse măsuri sau sancţiuni neprivative de libertate 

(persoanele faţă de care s-a dispus amânarea aplicării 

pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 

libertatea condiţionată în cazul în care restul rămas neexecutat din 
pedeapsă este de 2 ani sau mai mare şi per soanele faţ ă de care 

s-a di spus executar ea  pedepsei  amenz ii  pr i n prestarea

 de muncă in folosul comunităţii) 
Minori aflați  în evidenţele serviciilor de probaţiune (minor i 

sancţ ionaţi  cu o măsură educativă neprivativă de libertate, faţă de 

care s-a dispus înlocuirea măsurii educative privative de 

liber tate sau Iiberarea din detenţie) 

Persoane fără domiciliu 

Victime ale violenţei domestice 

Victime ale traficului de fiinte umane 

Refugiaţi şi imigranţi 

 

Persoane care trăiesc în comunități 
marginalizate 

Comunităţi rurale sărace 

Comunităţi urbane sărace 

  Comunităţi rome sărace şi marginalizate 

 

 

 

II. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI SCÂNTEIEȘTI 

 1. Localizare 

 

       În prezent Comuna Scânteiesti este compusă din:  un sat reședință de comună (Scânteiești) și 

alt sat component (Fântânele).  

     Comuna Scânteiești are o pozitie relativ centrală în cadrul județului Galați, fiind situată la o 

distanță de 40 Km N-V de municipiul Galați. Această localitate se învecinează la sud  și sud-est cu 

comuna Frumușița, la est cu comuna Foltești, la nord-vest cu comuna Măstăcani, la nord cu 

comuna Fârțănești și la vest si nord-vest cu comuna Cuca. Localitatea Scânteiesti se desfașoară în 

exclusivitate pe câmpia înalta cu cote ale terenului cuprinse intre +90,0 in zona de sud -est si 

+140,0 in partea de nord-vest. Pantele sunt cuprinse între 6-12%.  

     Localitatea Fântânele este situata la nord-est de localitatea Scânteiești. În cadrul 

acestei  localități au fost identificate în urma  studiului geologic următoarele zone: zona de luncă 

în partea mediană a localității (cu dezvoltare pe lațimi de 50-100 m), zona de trecere de la luncă la 

câmpia înaltă (are latitudini cuprinse intre 100-150 m pe latura de est și de 200 m pe latura de 

vest), zona câmpiei înalte care este cea mai dezvoltată și acoperită cu numeroase construcții în 

partea de est, cuprinzând vatra propriu-zisă  a localitații.  

     La limita dintre câmpia înaltă și zona de trecere sunt prezentate ravene împădurite. În cadrul 

câmpiei înalte cotele terenului sunt cuprinse între +55,0...+130,0 pe latura de est și de 70,0...90,0 

pe latura de vest, iar pantele sunt cuprinse între 7-10%.  

     Suprafața terenului este acoperită cu culture de cereale , pomi fructiferi, vița de vie, precum și 

construcții de locuințe parter, cu altitudinea generală de 80-85 m. Clima temperat- continentală cu 



 
 
 
 
 
 
 

nuanțe excesive ce caracterizează întreaga zona de sud-est a țării, prezintă unele valori atenuate, 

datorita numeroaselor suprafețe lacustre și a importantelor păduri din apropiere. 

 

2.Scurt istoric 

       Comuna Scânteieşti, s-a format în timp prin unirea a două sate Scânteieşti şi Fântânele, în 
urma procesului de reîmpărţire administrativă a teritoriului a două comune învecinate Frumuşiţa şi 
Folteşti.Satul Scânteieşti(comuna Frumuşiţa) şi satul Fântânele(comuna Folteşti) au format în 
secolul al XIX-lea o parohie.  
       Despre comuna Scânteieşti apar referiri şi în "Marele dicţionar Geografic al României" 
alcătuit de George Ioan Lahovari şi Editat de Societatea Geografică Română prin Stab.Grafic JV 
Socecu în anul 1902, astfel:  
,,Scînteieşti-sat, în Judeţul Covurluiu, plasa Prutul, Comuna Frumuşiţa, la vreo 8 Km, spre Vest, 
de reşedinţa comunei. Are o populaţie de 240 familii sau 1018 suflete, o biserică şi o şcoală.. 
Împreună cu cătunul Fântânele, din Comuna Folteşti, formează o parohie aparte având catedrala 
cu hramul Sf.Gheorghe, deservită de un preot ajutor şi patru cântăreţi......,,  
,,Fântânele-sat în Comuna Folteşti, plasa Prutul, Judeţul Covurluiu, cu 131 familii,sau 588 suflete. 
Are o biserică şi o şcoală...,,  
        Înfiinţarea de drept a comunei s-a petrecut practic în anul 1925, prin amintita reîmpărţire 
teritorială a comunelor Folteşti şi Frumuşiţa, an cu care se deţin şi primele registre de stare civilă 
ale comunei.                                                          

                                                                        3. Relief 
Teritoriul pe care se află amplasată comuna Scânteiești se află pe platforma 

podişului Moldovei şi anume partea sudică a acestuia, în platforma Covurluiului, la 

interferenţa podişului cu Câmpia Română. 

Între aceste două unităţi se interpun pantele, care sunt fie puternic înclinate pe care 

eroziunea este foarte rapidă, unde se pot observa fenomene de şiroire pe păşuni şi ogaşe, fie 

pante line și lungi unde eroziunea este mai puţin activă şi nu este observabilă. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul pe care se află amplasată comuna  

Scânteiești  face parte dn cadrul unităţii structurale Platforma Scitică, alcătuită din roci 

cristaline şi roci sedimentare vechi. 

4. Reţeaua hidrografică 

Din punct de vedere hidrografic, comuna Scânteiești se află situată pe linia ce 

delimitează Bazinul Prut de Bazinul Siret.  

Condiţiile naturale nu au fost aşa de prielnice localizării comunităţilor umane în 

această zonă în care se află comuna Scânteiești din cauza lipsei surselor de apă, pânza freatică 

găsindu-se la mari adâncimi. 

5. Clima 

Teritoriul comunei Scânteiești, ca şi întreg teritoriul judeţului Galaţi, aparţine 

sectorului de climă continentală, specifică ţinuturilor cu climă de podiş.  

Temperatura medie anuală este de 10,0° C, media lunii cele mai caide — iulie — fiind 

de 22,5° C, iar a lunii cele mai reci„ ianuarie  -32,0° C. 

Vânturile sunt influenţate de relief, atât în privinţa frecvenţei, cât şi a vitezei. 

Freevenţele medii anuale inregistrate indică predominarea vânturilor din NE, urmate de cele 

din N, SV şi S. Vitezele medii anuale sunt cuprinse intre 2,4 şi 4 m/s.  

In general, vânturile dominante înregistrează viteze mai mari.  

Ca o concluzie, din punct de vedere climatic, atât oraşul Galaţi cât şi zona lui 

înconjurătoare din care face parte şi comuna Scânteiești, este caracterizată printr-o amplitudine 

mare a variaţiilor de temperatură şi prin precipitaţii cantitativ reduse. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Flora şi fauna 

Din punct de vedere al biodiversităţii, aceasta se poate caracteriza drept relativ 

bogată, cuprinzând numeroase specii de floră şi faună specific stepei şi silvostepei. 

Factorii care determină varietatea sunt: aşezarea geografică, relieful prin altitudine, 

condiţiiie climatice, acţiunea omului. 

Pe teritoriul comunei se include zona de stepă, reprezentată prin pajişti de plante 

erbacee xeroftle puternic influenţate de om, în măsura In care nu au fost transformate în 

terenuri cultivate. Predomină asociaţiile de firuţă cu bulbi, colilie, negară, păiuş, pir şi diverse 

compozee. 

Fauna este strâns Iegată de biotop şi de vegetaţie. Terenul de cultură a atras după 

sine rozătoare precum: popândăul, căţetul pământului, şobolanul, hârciogul, iepurele de 

câmp. Animalele des întâlnite în arealul zonei sunt: iepurii, vulpea, dihorul, popândăul, 

şoarecele de câmp, hârciogul. Datorită intervenţiei omului, păsările câmpului sunt puţin 

reprezentate şi au scăzut considerabil ca număr. Păsările specifice zonei de stepă sunt 

prepeliţa, potârnichea, prigoria, ciocârlia, coţofana, cioara, stăncuţa, turtureaua, graurul. Dintre 

reptile sunt răspândite şopârtele de câmp şi şerpii de casă. 

Caracteristic pentru stepă este abundenţa faunei nevertebrate, ca miriapozi, păianjeni, 

insecte. Fauna de silvostepă este reprezentată de iepure, dropie, hârciog, roză toare,şopârle. 

Dintre păsări se pot întâlni privighetoarea, pupăza, fazanul, ciocănitoarea,piţigoiul. 

7. Geologia 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Scânteiești face parte din cadrul 

unităţii structurale Platforma Scitică, constituind o regiune rigidă alcătuită din roci 

cristaline şi roci sedimentare vechi. Peste soclu se află roci sedimentare, care cuprind 

intervalul stratigrafic Jurasic mediu Cuaternal. 

Sedimentele cuaternale care predomină sunt reprezentate prin depozite 

loessoide de categoria B, de 20 25 m grosime. in baza depozitelor loessoide apare un strat 

de nisip gălbui, calcaros cu intercalaţii de pietriş grosier care constituie hidrostatic al 

pânzei de apă freatice. Depozitele loessoide sunt acoperite de un strat de sol vegetal de 0,70 — 

0,90 m grosime. 

În general, în intravilanul comunei Scânteiești nu sunt probleme de instabilitate a 

terenului din punct de vedere geotehnic. Există totuşi câteva areale afectate fie de 

alunecările de teren, torenţi, prăbuşiri pe pante mari, fie supuse inundaţiilor. 

Adâncimea de îngheţ este de 0,90 m iar seismicitatea conform normativelor, face 

parte din cadrul zonei seismice C. 

8. Date demografice 

Conform datelor din Planul urbanistic general, populaţia din comuna Scânteiești a 

suferit o scădere accentuată. Dacă în anul 2002 populaţia comunei era de 2738 locuitori, la 1 

ianuarie 2014 numărul acestora a ajuns la valoare de 2424 locuitori din care 48% bărbați si 52% 

femei. 
Populația comunei Scânteiești lanivelul anului 2017,pe categorii, se prezintă astfel:  

Categorie populație Nr.locuitori % din total 

Activă 489 20,17 

Inactivă 500 20,62 

Pensionari 1002 41,25 

  Șomeri înregistrați 10 0,41 

  Șomeri reali  

  

mmmuncămunca și fără  

261 10,76 

  Asistați sociali 164 6,76 



 
 
 
 
 
 
 

total 2.424   

Din tabelul anterior se remarcă faptul că un procent semnificativ din populație are o 

vârstă înaintată,încadrându-se în categoria pensionarilor(cca41%),urmat de un procent la 

jumătate de populație  active(cca.20%) 

 

 

 

9. Infrastructura 

 

                Teritoriul comunei este traversat de drumul comunal DC30 Frumușița-Foltești, 

modernizat pe întregul traseu. Accesul rutier dinspre capitala județului este asigurat de 

drumul județean DJ 261 Galați-Cuca. 

Orașe importante apropiate- municipiul Galați – 30 km 

Drumuri: - 9 km de drum modernizat –DC 30 Fântânele-Scânteiești; 

                -5 km de drum asfaltat pe DJ 261 A; 

                -16,2 km de drum asfaltat pe  DC Fântânele; 

                 -13,5 km de drum asfaltat pe  DC Scânteiești. 

 

10. Economie 

 

               Potențialul economic al comunei Scânteiești este predominant agricol.Datorită 

fertilității solului o mare parte din locuitorii comunei se ocupă cu cultivarea pămîntului și 

creșterea a animalelor. Pămîntul este în general productiv și cu fertilitate bună. 

Comerț și servicii: Evoluția principalilor agenți economici din perioada 2007-2014 indică 

faptul că dintre cei mai importanți întreprinzători ce își desfășurau activitatea pe raza 

comunei începând cu anul 2007, se pot enumera: 

S.C. Scânteia S.A. – 20 angajați, S.C.Diana D S.R.L. – 15 angajați, A.F Negraia Măndița – 2 

angajați etc. 

La nivelul anului 2017, principalii agenți economici din comună sunt următorii: S.C. Scânteia 

S.A.,  S.C.Diana D S.R.L. , S.C.Paj SRL, S.C. Deea Dex SRL s.a. 

 

10. Educație și cultură  

 

           Rețeaua de învățământ  a comunei este alcătuită din :  

-2 școli (câte una în fiecare sat) 

-2 grădinițe (câte una în fiecare sat) 

            La nivelul comunei nu există nici un liceu sau școli de artă și meserii.Toate unitățile de 

învățământ dispun de o dotare bună. 

           Infrastructura culturală a comunei Scânteiești este formată din:  

Biblioteci publice -2 

Cămine culturale -2 

      Principalele activități culturale vizate a se desfășura la nivelul comunei pentru urmatoarea 

perioadă sunt: 

- Zilele comunei Scânteiești în perioada 26-28 iulie ale fiecărui an 

- Organizarea evenimentului ” Cuplurile de aur ” ale comunei 

- Evenimente locale , Sf.Petru –Ziua satului Fântânele și Sf. Gheorghe – Ziua satului 

Scânteiești. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. ANALIZA COMPARTIMENTULUI, EVALUAREA CATEGORIILOR DE 
PERSOANE VULNERABILE SI NEVOIA DE SERVICII SOCIALE 

Conform art. 11, alin (1) din Legea nr. 292/2011 — Legea asistenţei sociale, pentru 
asigurarea politicilor sociale din domeniul protecţi ei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuții privind administrarea 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a servicii lor sociale. 

Beneficiile sociale reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a 
veniturilor individuale a familiei obținute din muncă, in vederea asigurării unui nivel de trai 

minimal, precum o formă de sprijin in scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii 
calităţii vietii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres 

de lege. 
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru 

a răspunde nevoilor sociale, precum  şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, 
în vederea depăşirii situațiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune 

socială, promovării incluziunii sociale creşterii calității vieţii. 
Acordarea beneficiilor si serviciilor sociale se realizează astfel încât: 

 beneficiile de asistență socială serviciile sociale să constitue un pachet unitar de 

măsuri corelate complementare; 

o serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în 
care costul acestora impactul asupra beneficiarilor este similar; 

o să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor 
pentru a fi permanent adaptate ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;  

o să contribuie la insertia pe piata muncii a beneficiarilor;  
o să prevină şi să limiteze orice formă de dependentă fată de ajutorul acordat de 

stat sau de comunitate. 

Valorile şi principiile generale in asistenţa socială, sunt: 

 
1. Solidaritatea socială —întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor  
vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea 
unor situaţii de dificultate, in scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de 
populaţie; 

2. Subsidiaritatea — in situatia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral 

nevoile sociale, intervin colectivitatea Iocală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; 

3. Universalitatea — fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, in condiţiile prevăzute 

de lege; 

4. Respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane ii este garantată dezvoltarea liberă şi 

deplină a personalitătii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate 

şi proteeţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; 

5. Abordarea individuală - măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare 

de viaţă a fiecăui 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; 

6. Parteneriatul - autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile 

neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilese 

obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor 

condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

7. Participarea beneficiarilor beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu 

impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport sociale şi se implică 

activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare 

desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

8. Transparenţa — se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

centrale şi locate faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor Ia 

procesul de Iuare a deciziilor; 

9.Nediscriminarea - 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, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 

9. Eficacitatea — utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate 

pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; 

10. Eficienţa- utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost 

beneficiu; 

11. Respectarea dreptului la autodeterminare — 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; 

12. Activizarea măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea  

ocupării, în scopul integrării integrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi 

întărirea nucleului familial; 

13. Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială — pentru aceeaşi nevoie sau 

situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; 

15. Proximitatea — serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea 

accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

16. Complementaritatea şi abordarea integrată — pentru asigurarea întregului potenţial de 

funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societătii, 

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.; 

17. Concurenţa si competitivitatea — furnizorii de servicii publici şi privaţi trebuie să se 

preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să benefIcieze de tratament egal 

pe piata serviciilor sociale; 

18. Egalitatea de şanse- beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, au acces în mod 

egal Ia oportunităţile de implinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de 

protecţie socială; 

19. Confidenţialitatea — pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul Ia păstrarea 

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situatia 

de dificultate în care se află; 

20.Echitatea - toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare,  

pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;  

21.Focalizarea -beneficiile de asistență socială şi serviciile sociale se adresează  

celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcție de veniturile şi bunurile 

acestora; 



 
 
 
 
 
 
 

22.Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii — beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are deptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

Serviciul public de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Scânteiești este 

organizat, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 şi a H.C.L. Scânteiești nr. 27/2019 

sub formă de Compartiment de asistenţă socială şi îndeplineşte următoarele funcţii:  

 

A. - Atribuțiile compartimentului asistență socială în domeniul beneficiilor de asistență socială 

sunt urmatoarele:  

a. asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 

asistență socială;  

b. pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți 

și inspecție socială;  

c. verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență 

socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la 

măsurile de asistență socială;  

d. întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare 

/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le 

prezintă primarului pentru aprobare;  

e. comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt 

îndreptățiți, potrivit legii;  

f. urmăreste și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și 

persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;  

g. efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc 

de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii 

comunității și, în funcție de situațiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea 

sprijinirii acestor persoane;  

h. realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială 

administrate;  

i. participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea 

beneficiilor de asistență socială;  

j. îndeplinește orice alte atribuții prevazute de reglementările legale în vigoare.  

B.– Atribuții  în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale 

        – Atribuțiile compartimentului asistență socială în domeniul organizării, administrării și 

acordării serviciilor sociale sunt urmatoarele:  

a. elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale 

identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, 

pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului 

local și răspunde de aplicare acesteia; 

b. elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date 

detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 

publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;  



 
 
 
 
 
 
 

c. inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;  

d. identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat 

situațiile de risc de excluziune socială;  

e. realizează atribuțiile prevazute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;  

f. propune primarului, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public 

și public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;  

g. propune înființarea serviciilor sociale de interes local;  

h. colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, 

furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor 

publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;  

i. monitorizează și evaluează serviciile sociale;  

j. elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul 

serviciilor sociale;  

k. elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu 

planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;  

l. asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind 

drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;  

m. furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute 

de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;  

n. încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali, 

evaluează și monitorizează activitatea acestora în condițiile legii;  

o. sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale în elaborarea 

documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;  

p. planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în 

vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;  

q. colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari;  

r. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare;  

s. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.  

        –  Compartimentul asistență socială organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu 

asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.  

La nivelul comunei Scânteiești au fost identificate următoarele categorii de beneficiari: 

1. Copii şi familii sărace 
2. Persoane cu dizabilități 

 3. Persoane vârstnice singure şi/sau dependente 
 4. Victime ale violenţei domestice 

       5. Alte grupuri vulnerabile 

 

Principalele probleme sociale ale categoriilor cuprinse in grupul ţintă (categorii de 

beneficiari) sunt: 

 

 

I. Problemele sociale ale copiilor şi familiilor sărace: 
 frecvenţa redusă la grădiniţă şi şcoală; 

 rezultatele slabe la invă'ţătură; 
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 subnutriţia, neglijarea şi abuzul asupra copiilor; 

 şcolarizarea incompletă a adulţilor; 

 dezinteres al părinţilor privind educaţia şi/sau sănătatea; 

 lipsa calificării pentru a pătrunde pe piaţa muncii; 

 sănătate precară şi servicii medicale primare insuficiente; 

 şomaj; 

 igienă precară; 

 dietă nesănătoasă; 

 consumul de alcool; 

 socializare restrânsă; 

 acces limitat la bunuri şi servicii; 

 dezinteres pentru accesarea/menţinerea beneficiilor sociale; 

 violenţa in familie; 

 copii cu părinţi plecaţi la muncă in străinătate; 

 delincvenţa juvenilă. 

2. Persoane cu dizabilităţi (minori şi adulti): 

 diagnostic şi intervenţie târzii privind dizabilitatea la copii; 

 dificultăţi economice şi sociale; 

 discriminarea; 

 accesibilitatea (chiar şi în propria locuinţă); 

 excluderea de la viaţa comunităţii; 

3. Persoane vârstnice şi/sau dependente: 

 calitate scăzută a vieţii; 

 lipsa măsurilor pentru îmbătrânire activă; 

 creşterea tarifelor la energie electrică, preţul lemnelor de foc; neimplicarea membrilor 

familiei, in special a propriilor copii; 

4. Victime ale violenței domestice: 
  consumul de alcool;  
 lipsa veniturilor sau venituri insuficiente; 

 istoric violent în familiile de origine; 

 lipsa educaţiei 

5. Alte grupuri vulnerabile: 

 persoane aflate sub control judiciar; 

 persoane aflate in evidenţa serviciilor de probaţiune; 

 persoane faţă de care s-a dispus executarea pedepsei amenzii prin prestarea de muncă în 

folosuI comunităţii; 

 Beneficiile de asistenţă socială acordate pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului 

de excluziune socială cuprind: 

 ajutoare sociale (buget de stat) : 133 titulari 

 ajutoare pentru încălzirea locuinţei : 59 familii 

 transportul dus-întors a elevilor liceeni din municipiul Galaţi: 16 elevi. 

 Beneficiile de asistenţă socială pentru sustinerea copilului şi familiei în vederea naşterii, 

educaţiei şi intreţinerii copiilor cuprind: 

 alocaţii de stat pentru copii: 24 copii; 

 alocaţii pentru susţinerea familiei: 70 familii, din care 12 familii monoparentale; 

 indemnizaţii pentru creşterea copiilor: 9 indemnizaţii şi stimulente; 

 tichete sociale pentru grădiniţă: 26 

 Benefiiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale -în prezent 

ridicându-se Ia un număr de 22 de persoane (dizabilităţi de toate gradele, pensii de 



 
 
 
 
 
 
 

invaIidiate, nevăzători) - se acordă pentru asigurarea nevoilor de bază aIe vieţii dar şi 

pentru susţinerea în vederea participării la viaţa comunităţii: 

 salarii pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav: 5 persoane 

 Îndemnizaţii lunare pentru  persoanele cu handicap grav: 17 persoane  

 
 

 
 

IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE IN COMUNA 

SCÂNTEIEȘTI 

Viziune 

Scânteiești - comună model în zonă, axată pe redescoperirea şi cultivarea 

potentialului social local pe termen lung. 

Misiune 

Promovarea abordării individuale şi integrate a măsurilor de asistentă socială în acord 

cu politica naţională şi strategiile elaborate la nivelurile județean şi local, rezultând în 

diminuarea proporției de beneficii sociale. 

Obiectiv general 

            Dezvoltarea de servicii soeiale conform politicilor din domeniu, pentru grupurile 

identificate la nivelul comunei Scânteiești, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în acord cu situaţia 

economică, sănătatea, educaţia şi mediul social al acestora, in perioada 2019- 2023. 

 

Obiective specifice 

 

  Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale presupune: 

• evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora  

• întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, 

schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;  

• asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 

continuă a personalului;  

• folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;  

• susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele;   

• monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în 

acest sens;  

• acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile 

identificate în urma evaluării şi monitorizării;  

• promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de 

marketing şi comunicare;  

Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate se realizeaza prin: 

• realizarea unor campanii de informare în comunitate  

• realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;  

• implicarea factorilor de decizie (consilieri locali) în problematica socială;  



 
 
 
 
 
 
 

• promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia 

noastră;  

• responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în 

acest sens;  

• implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.  

  Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

presupune: 

• identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare;  

• încheierea de convenţii de parteneriat;  

• crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai 

multor factori din comunitate (familie, instituţii, etc.) în rezolvarea problemelor acestora;  

• organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai 

instituţiei şi alte persoane interesate;  

  Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială  

• identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;  

• informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;  

• implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  

         Finanțarea serviciilor sociale 

Resursele financiare pentru susţinerea activităţii Compartimentului provin de la bugetul de sta t 

(cea mai mare parte) şi de la bugetul local. 

         Implementare, monitorizare, evaluare 

Planul de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 precum şi planurile anuale de 

acţiune ce vor fi elaborate în perioada 2020 — 2023 vor direcţiona dezvoltarea şi aplicarea 

serviciilor sociale propuse sau a celor ce pot fi iniţiate în acest interval de timp. 

         Anual se va realiza de către Compartimentui de asistenţă socială monitorizare 

şi evaluarea indeplinirii măsurilor propuse, ţinînd con t de opinia beneficiarilor şi de cea 

a partenerilor sociali implicaţi. 
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