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CAPITOLUL I
Prezentare generală a comunei Șerbănești
Localizare şi structură administrativă

Comuna Șerbănești este situată în partea centrală de est a județului Olt, în
Câmpia Boianului, pe platoul dintre râul Olt și râul Vedea, la o distanţă de 32 km de
reşedinţa de judeţ Municipiul Slatina.
Teritoriul comunei Șerbănești se întinde pe o suprafaţă de 4.093 ha, făcând
parte din categoria comunelor cu o suprafaţă mică-mijlocie.
Comuna Șerbănești cuprinde trei sate – Șerbănești, Șerbăneștii de Sus și
Strugurelu, conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României.
Cel mai îndepărtat sat de reşedinţa comunei este satul Barza, aşezat la sudul
comunei, la circa 5 km de reşedinţa comunei, urmând satul Stoborăşti la circa 3 km
de reşedinţa comunei care se găseşte in satul Șerbănești.
Conform datelor de la recensământul din 2011, comuna Șerbănești are o
populaţie de 2.902 locuitori şi se încadrează în grupa comunelor de mărime medie:
2.000 - 4.999 locuitori.
Coordonatele geografice ale comunei Șerbănești - 44°19′48″N - 24°41′33″E.
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Comuna Șerbănești se învecinează cu:
➢ Comuna Movileni, în partea de nord, nord-est;
➢ Comuna Tufeni, în partea de est;
➢ Comunele Crampoia și Ghimpețeni, în partea de sud și sud-est;
➢ Comuna Vâlcele, în partea de vest;
➢ Comuna Stoicănești, în partea de sud;
Principalele căi de acces către comuna Șerbănești:
➢ DJ 546 A– care face legătura între Comuna Șerbănești, comunele
Crampoia, Schitu și Municipiul Slatina
➢ DJ 546 B - care face legătura între Comuna Șerbănești, comuna
Movileni și orașul Potcoava
➢ DJ 546 D - care face legătura între Comuna Șerbănești și localitatea
Floru, comuna Icoana
Comuna Șerbănești nu dispune de conexiune feroviară directă. Cea mai
apropiată gară este cea de la orașul Potcoava - 20 km sau gara Mihăiești – 30 km.
Relief
Comuna Șerbănești este situată în partea centrală de est a județului Olt, în
Câmpia Boianului, pe platoul dintre râul Olt și râul Vedea, la o distanţă de 32 km de
reşedinţa de judeţ Municipiul Slatina.
Comuna se află în partea de est a județului unde se regăsește un relief
predominant de câmpie, de mică altitudine ce se caracterizează prin câmpii
aluviopleluviale moderat fragmentate cu terase locale, acoperite cu depozite
leossoide și cu microrelief de crovuri.
Relieful are caracteristici de câmpie înaltă ce face parte din Câmpia Boianului,
cu o pantă foarte mică și cu meandre accentuate ale văilor.
Relieful comunei Șerbănești este o câmpie de platformă morfogentică, de tip
Vlasia. Teritoriul de acest tip de relief cuprinde o porțiune de teren de la Olt la Argeș,
iar de la nord la sud limita ar cuprinde localitatea Tufeni până la sud de Roșiori de
Vede.
Morphologic, tipul Vlasia se caracterizează prin câmpii aluviopleluviale
moderat fragmentate cu terase locale, acoperite cu depozite lessoide și cu microrelief
decrovuri. Terasa care se găsește în partea de este a comunei este înaltă și drenată de
câteva văi înguste și uscate care străbat teritoriul comunei de la sud.
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O caracteristică a acestor văi în această parte a Câmpiei Române o constituie
adâncimea lor spre sud și cu multe meandre. Cea mai importantă vale este a pârâului
Doroftei. Din loc în loc câmpia este presărată cu movile pe care localnicii le numesc
dealuri – Dealul Măgura, Babioiești, Stircu, Bunești, Miculești, Bungetul, Barbuica,
Tomoaica.
Din punct de vedere geomorfologic, permiterul comunei Șerbănești face parte
din Câmpia Boianului, în cadrul căreia se disting două unități morfologice – câmpia
înaltă și lunca pârâului Doroftei.
Câmpia prezintă un relief plan sau slab ondulat în sectoarele cele mai înalte,
iar pe versanții dinspre pârâul Doroftei este puternic fragmentat de numeroase văi
afluente.
Formele de relief ale câmpiei sunt interfluviile și văile între cele două fiind o
dierență de nivel ce atinge 15-20 m în sectorul vestic mai denivelat.
Sectorul înalt al câmpiei cu cote între 160-161 m înălțime prezintă un versant
abrupt cu pante de circa 25-300 pe dreapta Dorofteiului, în contrast cu versantul stâng
cu pante reduse.
Lunca pârâului Doroftei ocupă o fâșie de circa 100-250 m lățime de-a lungul
pârâului. Caracteristica principală a luncii o constituie numeroasele meandre ale văii
ce denotă cursul domol al pârâului curs specific sectoarelor de câmpie unde panta
terenului este foare redusă.
Lunca se dezvoltă în special în partea stângă a pârâului unde în perioadele cu
precipitații abundente se produc inundații.
Clima
Pe teritoriul comunei Șerbănești clima este temperat – continentală,
caracterizată de variaţii mari de temperatură între vară şi iarnă determinate de
dominarea maselor de aer din estul continentului, mase ce aduc gerurile din timpul
iernii şi căldurile toride din timpul verii. Se înregistrează de asemenea influenţe
vestice dinspre Oceanul Atlantic şi sudice dinspre Marea Mediterană.
Temperatura medie multianuală este de 11,2°C, cu media lunii ianuarie de 2°C şi cea a lunii iulie de 22,8°C. Temperatura maximă absolută este de 42°C şi
temperatura minimă absolută de - 32°C.
Cantitatea anuală de precipitaţii este de 500 - 600 mm/m2, cu cele mai mici
cantităţi la începutul toamnei şi cele mai abundente în luna iunie.
Numărul anual al zilelor cu cer acoperit este de 120.
Câmpia Română are un climat cu medii temice anuale ridicate (10-110 C),
înscriinduse în zona cu cele mai ridicate valori din ţară, dar cu precipitaţii reduse
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(450-600 mm/an) şi secete frecvente, în Câmpia Olteniei precipitaţiile fiind de apr.
600 mm/an.
Poziţia geografică a localităţii Șerbănești se încadrează în aceste valori şi
caracteristici climatice. De asemenea se manifestă fenomene meteo extreme, cum ar
fi ger, viscol, polei, ceaţă în deosebi tomana şi primavara, caniculă şi secetă
îndelungată. În ultimii ani în regiunea sudică în care se încadrează şi comuna
Șerbănești se manifestă un fenomen meteo extrem, şi anume ierni fără zăpadă,
primăveri ploioase până la pericolul de inundaţii, urmează apoi veri caniculare,
urmate de un anotimp de toamnă prelungit, care de asemenea este dominat de ploi
abundente, fenomenul concretizându-se într-un nou tip de climat.
Dacă se urmăreşte regimul eolian pe o perioadă îndelungată de timp, se
observă că direcţia predominantă a vântului este din N-E (crivăţul) care are o
frecvenţă medie de 13,6% şi din vest şi sud-vest (austrul) cu o frecvenţă medie de
11,9%, fiind canalizat dea lungul văii Oltului. Crivăţul bate iarna din direcţia N-E şi
N, spulberând adesea zăpada provocând descoperirea semănăturilor de toamnă.
Austrul este un vânt cald,secetos, care vara aduce arşiţă dar şi umezeală. Lunile în
care bat frecvent vânturile sunt: februarie, aprilie, octombrie, decembrie. Viteza
medie multianuală a vântului este de 2-4 m/s.
Temperatura maxima depaseste 40 grade C. Temperatura minima scade chiar
sub -30 grade C. Precipitatiile atmosferice sunt mai abundente primavara si toamna,
cantitatea de apa ajungand chiar la 60-80 l/m2. Verile sunt caracterizate prin seceta
care nu de putine ori se prelungeste pana la caderea zapezii. Iarna stratul de zapada
are o durabilitate de 60-70 de zile si o grosime medie de 15-20 cm.
În concluzie, condiţiile climatice din zona comunei Șerbănești au fost şi sunt
deosebit de favorabile desfăşurării activităţilor umane şi implicit mediului de habitat.
Hidrografia
Rețeaua hidrografică este formată din ape curgătoare cum ar fi pârâul
Doroftei cu afluenții săi precum și apele cantonate în subsol – 4-38 m, adâncimile
cele mai mici înregistrându-se în zona de luncă.
Principalul curs de apă din zonă este pârâul Doroftei care străbate zona pe
direcția nord-vest, sud-est pe o distanță de circa 8 km.
Pârâul Doroftei izvorăște din partea sudică a Platformei Cotmeana și se varsă
în râul Vedea în dreptul localității Nicolae Titulescu.
Pârâul Doroftei nu are regim permanent de curgere, secând adesea.
Valea are un curs domol, sinuos cu multe meandre, curs specific apelor din
zona de câmpie, unde panta terenului este foarte redusă.
În albia pârâului Doroftei se dirijează o serie de văi formate prin eroziunea
depoziteor câmpului înalt, cu un regim de curgere torențial (văi seci o mare parte din
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an, exceptând perioadele cu precipitații abundente). Pe partea dreaptă a pârâului –
Valea Pojofita și Valea Ghenii cu adâncimi de circa 15-20 m și cu numeroase
ramificații, Valea Catagiu si Smedrioasa. Dinspre stânga, văile cele mai importante
ce se îndreaptă spre Doroftei – Valea Stincului și Rogojinii.
În perioadele cu precipitații abundente apele pârâului Doroftei, depășesc albia
minoră și inundă numeroase suprafețe de teren, în special în partea stângă unde albia
majoră este mai dezvoltată. Deși s-a încercat o regularizare a văii, aceasta nu a
rezolvat problema inundațiilor deoarece apele pârâului urmează două trasee care
inundă fiecare gospodării și culturi.
Pârâul Doroftei reprezintă principalul colector al văilor din zonaă, din această
cauzaă în anul 2005 a crescut foart emult debitul său și provocat mari inundații.
În partea nordică și sudică a teritoriului comunei se găsesc câteva lacuri de
adâncime mică.
Sursa de alimentare a rețelei hidrografice din zona comunei Șerbănești o
constituie precipitațiile.
Apele subterane
In zona comunei Șerbănești sunt identificate două sisteme acvifere principale:
➢ Acviferul freatic, cu nivel liber;
➢ Acviferele de medie adancime, sub presiune, caracteristice Stratelor de
Cândești și Stratelor de Frățeși
Floră – Faună – Zone protejate
Flora din zona comunei Șerbănești este caracteristică zonei de tranzit de la
stepă la silvostepă, la care se adaugă vegetaţia de luncă, fiind alcătuită din pajişti
stepizate şi culturi agricole.
Vegetaţia naturală cea mai răspândită este cea a plantelor segetale (buruieni
de cultură) şi a plantelor ruderale (buruieni de pe terenuri virane). Majoritatea sunt
elemente eurasiatice, o pondere importantă având-o cele cosmopolite.
Din punct de vedere al spectrului bioformelor, terofitele deţin majoritatea,
urmate de hemicriptofite, iar din cel al formelor ecologice, se remarcă
mezoxerofitele, dar şi mezofitele.
Vegetația naturală (spontană) din zona Șerbănești se încadrează în asociația
de silvostepă (pajiste alternând cu pădure).
Subzonei silvostepei îi corespund speciile lemnoase întâlnite în pădure, cum
ar fi: stejar brumariu (Quercus pedunculiflora), stejar pufos (Quercus pubescens),
stejar (Quercus robur), frasin (Fraxinus angustifolia), ulmul de câmp (ulmus minor),
jugastrul (Acercampestre), teiul alb (Tilia tomentosa), mărul pădureț (Malus
silvestris), Cornul (Cornus mas), plopul alb (Populus alba), salcâmul (Robinia
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pseudacacia), păducelul (Crataegus monoggna), arinul negru (Alnus glutinosa).
Dintre speciile lemnoase arbusti, fac parte: porumbarul (Prunus spinosa), lemnul
câinesc (Ligustrum vulgare), macesul (Rosa canina), rasura (Rosa gallica) si salba
moale (Euonymus europaea).
Alte specii ierboase sunt: paiusul (Festuca valesiaca), Sadina (Chrysopogon
grillus), barboasa (Bothriochloa ischaemum), fragii de câmp (Fragaria virdis), untul
vacii (Orchis morio ssp. picta), raritate în judetul Olt, pochivnicul (Asarum
europaeum), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), urzica moarta (Laminum
maculatum).
Vegetaţia de stepă cuprinde și ierburi ca: spinul vântului, colilia, rogozul,
stânjenelul de baltă, limbariţa. Întâlnim aici şi diferiţi arbuşti: măceşul şi
porumbarul.
Pădurile, aflate în administrarea Ocolului Silvic Slatina - sunt formate din
plop, salcie, frasin.
Fauna cuprinde animale adaptate la condiţii de secetă, animale rozatoare cum
ar fi: şoarecele de câmp, hârciogul, popăndaul, iepurele şi şobolanul de camp.
Fauna locală cuprinde păsări precum: prepeliţa, vulturul pleşuv de stepă,
potârnichea, fazanul, ciocârlia de cămp, heretele alb, sitarul şi animale carnivore dihorul şi nevăstuica.
O pasăre cunoscută ca fiind vestitorul primăverii este barza alba (Ciconia
alba). Apare pe aceste meleaguri în martie-aprilie, părasindu-le la sfârșitul verii,
când se îndreapta spre Africa.
O altă pasăre ocrotita este corbul (Corvus corax).
Pe malul apelor, apar de primavara pâna toamna egretele, din neamul stârcilor
si lebada cucuiata, egreta mare (Egreta alba) si egreta mica (Egreta garzetta).
O alta pasare foarte des întâlnita în padurile din zona Șerbănești, astazi foarte
rara si ea, este pupaza (Upupa epops). Cuibareste la noi, dar nu ramâne iarna, ci
migreaza în Africa centrală. Păsări destul de rar întâlnite în zona sunt sfrânciocul
roșiatic (Lanius collurio) și mărăcinarul mare (Saxicola torquata).
Animalele mai frecvente fac parte din categoria rozătoarelor: Cricetus
cricetus (hârciogul), Microtus arvalis (şoarecele de câmp), Apodemus agrarius
(şobolanul de câmp), Lepus europaeus (iepurele de câmp), mustelide ca: Mustella
eversmarii (dihorul de stepă), Mustella nivalis (nevăstuica), Putorius putorius
(dihorul), precum şi diverse specii de păsări: Coturnix coturnix (prepeliţa),
Melancoryfa calandra (ciocârlia de câmp), Embricosa calandra (presura sură),
Ciocnis albe (barza), Perdix perdix (potârnichea) etc.
Reptilele sunt reprezentate de șopârla de câmp (Lacerta agilis), șarpele de casă
(Natrix natrix), broasca țestoasă din Oltenia (Testudo hermanni), broasca țestoasă de
lac (Emys orbicularis).
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Dintre amfibienii amintim pe Bufo viridis – broasca râioasa verde, foarte
folositoare datorita consumului mare de insecte si larvele acestora.
În ape se remarcă Cyprinus carpio (crapul), carasul (Carassius carassius),
roșioara (Scardivius erithrophthalmus), plătica (Abramis brama), precum şi unele
specii de amfibieni şi crustacee.
Rezervaţii naturale
Pe teritoriul administrativ al comunei Șerbănești nu există areale naturale
protejate de lege.
Populaţie
Conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, comuna Șerbănești
avea la nivelul anului 2011 o populaţie stabilă de 2.902 locuitori, dintre care 1.481
persoane de sex masculin şi 1.421 persoane de sex feminin.
În comparaţie cu datele din recensământul din 2002, populaţia comunei
Șerbănești a scăzut de la 3.212 locuitori la 2.902 locuitori în anul 2011.
2.902
locuitori

Feminin 1.421

Masculin 1.481

Total populație
2011

2002

2700

2750

2800

2850
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Total populatie
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Evoluţia numărului locuitorilor comunei Șerbănești: 1 Ianuarie 2011-2021

2021
Sexe

1992

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nr. persoane
Total

3520

2966

2923

2892

2859

2851

2816

2790

2745

2659

Masculin

1735

1512

1492

1480

1467

1456

1439

1433

1405

1367

Feminin

1785

1454

1431

1412

1392

1395

1377

1357

1340

1292

Sursa: Innse- Baze tempo –

Evoluție număr locuitori 2018-2021
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Feminin

1000
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Total populație
0
2018
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2020

Total populație

2021

Masculin

Feminin
Sursa: Innse- Baze tempo -
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Populaţia Comunei Șerbănești - dupa domiciliu, pe sexe şi grupe de vârstă: 2011 - 2021
Total
2011
2988
133
136
245
191
203
170
203
267
243
127
131
153
179
159
197
148
69
34

Total
2021
2659
100
103
125
132
29
158
184
158
201
254
234
122
135
141
134
111
95
63

Masculin
2011
1501
72
75
124
106
102
88
104
146
142
78
67
70
81
75
79
55
25
12

Masculin
2021
1367
53
51
65
73
115
93
85
87
103
139
140
69
67
61
54
48
36
18

Feminin
2011
1487
61
61
121
85
101
82
99
121
101
49
64
83
98
84
118
93
44
22

Feminin
2021
1292
47
52
60
59
94
65
89
71
98
115
94
53
68
80
80
63
59
45

Categorie de vârstă
Sub 5 ani
5 – 9 ani
10 – 14 ani
15 – 19 ani
20 – 24 ani
25 – 29 ani
30 – 34 ani
35 – 39 ani
40 – 44 ani
45 – 49 ani
50- 54 ani
55 – 59 ani
60 – 64 ani
65 – 69 ani
70 – 74 ani
75 – 79 ani
80 – 84 ani
85 ani şi peste

Sursa: Insse – Recensământ 2020- Baze tempo

Populație comuna Șerbănești 2011-2021
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Populaţia Comunei Șerbănești pe sexe şi stare civilă:
STAREA
Comuna Șerbănești

Ambele sexe
Masculin
Feminin

CIVILĂ

LEGALĂ

Populaţia
stabilă
TOTAL

Necasatorit(ă)

Casatorit(ă)

Vaduv(ă)

Divortat(ă)

Informaţie
nedisponibilă

2902
1481
1421

1083
662
421

1417
711
706

346
72
274

56
36
20

-

STAREA
CIVILĂ
DE FAPT
Persoane care
trăiesc în
uniune
consensuală

118
59
59

Sursa: Insse – Recensământ 2011

Casatorit/ă1.417
Uniune
consensuală 118

Necasatorit/ă
- 1.083

Total populatie
stabila -2.902
Vaduv/ă 346

Divortat/ă 56
Informatie
nedisponibilă
-0

Populaţia Comunei Șerbănești – după etnie:
Total populație stabilă
2.902

Română
2.850

Romi
5

Informaţie nedisponibilă
47
Sursa: Insse – Recensământ 2011

Informație
nedisponibilă
- 47

Romi - 5

Total
populație
stabilă 2.902

Română 2.850
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Populaţia Comunei Șerbănești – după limba maternă:
Total populație stabilă

Română

2.902

2.855

Informație nedisponibilă
47
Sursa: Insse – Recensământ 2011

Total
populație
stabilă -2.902

Informație
nedisponibilă
- 47

Limba maternă Română -2.855

Populaţia Comunei Șerbănești – după limba religie:
Total populație stabilă

Ortodoxă

2.902

2.852

Informație nedisponibilă
48
Sursa: Insse – Recensămân - 2011

Total
populație
stabilă
2.902

Informație
nedisponibi
lă - 48

Ortodoxă 2.852
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Mişcarea naturală şi migratorie
Natalitatea - arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei
populaţii, fiind un fenomen complex, biologic şi social influenţat de o serie de factori
legaţi între ei: economici, politici, socio-culturali.
Evoluţie număr nou născuţi în comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

41

24

21

23

28

18

22

25

20

Anul
2018

Anul
2019

24

26

Sursa: Insse –Baze tempo-

Mortalitatea - reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese
dintr –o populaţie la totalul populţiei respective, intr – anumită perioadă şi pe un
anumit teritoriu. Ţinând cont şi de structura populaţiei.
Evoluţie număr decese în comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

38

40

49

27

59

44

45

40

48

Anul
2018

Anul
2019

47

65

Sursa: Insse –Baze tempo-

Raport nașteri-decese - 2016/2019
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Fenomenul de nupţialitate - reprezintă numărul de căsătorii sau a persoanelor
care se căsătoresc într–o anumită perioadă de timp, de obicei anul calendaristic.
Pentru analiza nupţialităţii, este important să ţinem cont de vârstă, în majoritatea
ţărilor existând legislaţie care stabileşte vârsta minimă la care o persoană se poate
căsătorii.
Evoluţia căsătoriilor în comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

33

9

7

5

12

7

8

10

10

Anul
2018

Anul
2019

11

24

Sursa: Insse –Baze tempo-

Fenomenul de divorţ – este definit prin numărul divorţurilor într –o anumită
perioadă de timp, de obiceiuri în limitele unui an calendaristic. Intensitatea
fenomenului este stabilită prin compararea persoanelor care au divorţat într – o
anumită perioadă de timp.
Evoluţia divorţurilor în comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

30

-

-

-

11

10

8

16

11

Anul
2018

Anul
2019

15

14

Sursa: Insse –Baze tempo-

Raport căsătorii/divorțuri - 2016/2019
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Mişcarea migratorie externă - este determinată de schimbarea domiciliului în
altă ţară sau din altă ţară în România.
Evoluţia stabilirilor de reşedinţă în comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

6

2

5

9

10

9

6

30

8

Anul
2018

Anul
2019

6

4

Sursa: Insse –Baze tempo-

Evoluţia plecărilor cu reşedinţa, din comuna Șerbănești:
Anul
1990

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

161

22

27

25

33

22

20

19

19

Anul
2018

Anul
2019

30

29

Sursa: Insse –Baze tempo-

Raport stabiliri de reședință/plecări cu reședința 2016-2019
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Sporul natural - este un indicator care relevă creşterea sau scăderea naturală a
populaţiei. Este definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul
născuţilor vii şi cel al decedaţilor dintr –un an. Acesta reflectă echilibrul dintre cele
doua componenete ale mişcării naturale: natalitate şi mortalitate.
Comuna Șerbănești - 2019
Născuţi vii
Născuţi morţi
Decedaţi
Spor natural
Căsătorii
Divorţuri

26
65
-39
24
14
Sursa:Stare civilă-Șerbănești -2021
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Asistența socială
Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară
pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate. Scopul este îmbunătăţirea
calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi
eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. Asistenţa socială la nivelul SPAS
se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.
Principalele obiective:
•
•
•
•

Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale
în domeniu.
Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale
acordate.
Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.
Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc
şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.
Domeniile de activitate:

•
•
•
•
•

Protecţia copilului şi familiei;
Protecţia persoanelor vârstnice;
Protecţia persoanelor cu handicap;
Protecţia persoanelor fără adăpost;
Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;
Dreptul la asistenţa socială

•
•
•
•

Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii
români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.
Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi
modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în
conformitate cu prevederile legii.
Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau
familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Serviciul Public de Asistenţă Sociala este organizat şi va funcţiona în
conformitate cu legislaţia română, având rolul de a identifica şi de a soluţiona
probleme sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei,
persoanelor cu handicap precum si alte persoane aflate in situatii de nevoie sociala.
Obiectul SPAS il constituie acordarea de servicii sociale reprezintând
activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale,
precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială,
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în forme
diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale
fiecărei categorii de beneficiari si constau in:
•
•
•
•
•
•

Activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale şi de grup
Activitati de informare in domeniu;
Consiliere juridica si sociala;
Sprijin de urgenta in vederea reducerii efectelor situatilor de criza;
Dinamizarea grupurilor si comunitatilor;
Promovare si cooperare sociala.
Serviciile de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca
urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale,
necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi
ce constau în:

•
•
•
•

Servicii de baza pentru activitatile zilnice
Servicii de suport pentru activitatile instrumentale de zi cu zi
Suport si acompaniament;
Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate.
Serviciul are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvOltarii serviciilor
sociale in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a
functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.
Procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape obligatorii:

a. evaluarea iniţială;
b. elaborarea planului de intervenţie;
18
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c. evaluarea complexă;
d. elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
e. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul
individualizat;
f. monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor.
Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

respectarea demnitatii umane
universalitate
subsidiaritate
solidaritate sociala
unicitatea persoanei
participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale
confidentialitate
libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala

19
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ATRIBUTII
Privind venitul minim garantat, ajutoare de urgenta si alte ajutoare
In aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
modificata si completata prin Legea nr. 276/2010.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

înregistrează si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, in termen legal;
intocmeste anchete sociale pentru acordarea / neacordarea ajutorului social, in
termen legal;
stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia si data efectuarii platii
ajutorului social;
urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin;
modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si inceteaza plata ajutorului social;
efectueaza periodic anchete sociale in vederea respectarii conditiilor care au stat la
baza acordarii ajutorului social;
inregistreaza si solutioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a
ajutoarelor de urgenta;
transmite in termen legal la AJPIS situatiile statistice privind aplicarea legii nr.
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
intocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste
masuri individuale in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale ;
intocmeste pontaje pentru lucrarile efectuate;
stabileste ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne;
comunica in termen legal dispozitile primarului de stabilire / modificare / incetare a
ajutorului social;
In aplicarea prevederilor Legii nr.114/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare, intocmeste anchete sociale pentru repartizarea locuintelor sociale.
In aplicarea OG 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind
reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor asigura solutionarea in termen
legal a scrisorilor, sesizarilor primite de la cetateni sau autoritati ale administratiei
publice centrale sau locale.
In aplicarea OG 33 /2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind
reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor , elibereaza adeverinte.
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In aplicarea prevederilor HG 1723/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, deserveste publicul conform programului stabilit de primarul comunei.
Privind alocatiile pentru sustinerea familiei si alocatii de stat
In aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat, republicată
urmareste:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii precum si actele
doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui
drept
intocmeste si inainteaza AJPIS borderoul privind situatia cererilor inregistrate pentru
acordarea alocatiei de stat.
primeste cererile si propune AJPIS pe baza de ancheta sociala schimbarea
reprezentantului legal al copilului si plata alocatiei de stat restanta.
In aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, privind alocatia pentru sustinerea familiei :
primeste cererile si declaratiile pe propria raspundere depuse de familiile care au in
intretinere copii in varsta de pana la 18 ani;
verifica prin anchete sociale indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor de acordare
a alocatiei familiale complementare sau de sustinere;
propune pe baza de referat primarului acordarea/ neacordarea prin dispozitie, dupa
caz, alocatii familiale complementare/de sustinere;
efectueaza periodic anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de
acordare a dreptului la alocatii
propune pe baza de referat primarului modificarea, incetarea prin dispozitie, dupa
caz, a alocatiei familiale complementare/ de sustinere pentru familia monoparentala;
intocmeste si transmite pana la data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la
AJPIS anexele privind cererile noi de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei,
aprobate prin dispozitia primarului in conformitate cu prevederile Legii 277/2010
impreuna cu cererile si dispozitiile de aprobare ale primarului; anexele privind
suspendarea sau dupa caz incetarea dreptului de acordare a alocatiei.
comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare, respingere,
modificare, incetare a dreptului la alocatia familiala complementara/ de sustinere.
În aplicarea prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediu si indemnizatia
lunara pentru cresteriea preia, verifica si inregistreaza cererile si documentele
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justificative de acordare a indemnizatiei/ stimulentului pentru cresterea copilului in
varsata de pana la 2 ani/3 ani in cazul copilului cu handicap;
•

•

•

preia si inregistreaza cererile privind modificarile intervenite in situatia
beneficiarilor de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii indemnizatiei/
stimulentului;
transmite, pe baza de borderou, in termenul prevazut de lege AJPIS cererile insotite
de documentele justificative, in vederea emiterii deciziei directorului executive de
admitere/ respingere a cererii;
transmite in termenul prevazut de lege AJPIS cererile insotite de documentele
justificative depuse de persoanele a caror situatie s-a modificat de natura sa genereze
incetarea/ suspendarea dreptului prevazut de ordonanta;

Privind protectia speciala a persoanelor cu handicap si protectia copilului
In aplicarea prevederilor OUG nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:
•

•

•

Verifica, prin ancheta sociala, indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor legale
privind incadrarea acestora in functia de asistent personal si propune aprobarea, sau
dupa caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea in functia de asistent
personal al persoanei cu handicap grav; – Verifica periodic, la domiciliul asistatului
activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;
Intocmeste referatul constatator in urma verificarilor periodice efectuate si propune
dupa caz, mentinerea, suspendarea sau incetarea contractului de munca al
asistentului personal al persoanei cu handicap grav; – Avizeaza rapoartele
semestriale de activitate intocmite de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav, privind activitatea si evolutia starii de.sanatate a persoanelor asistate. –
Intocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent
personal in vederea reexpertizarii si incadrarii intr-un grad de handicap.
In aplicarea prevederilor Ordinului nr. 794/380/2002 al Ministrului sanatatii
si familiei si Ministrului administratiei publice si a prevederilor OUG nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile
si completarile ulterioare:
Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei
cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum
22
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si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz,
acordarea sau neacordarea indemnizatiei.
In aplicarea prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:
•
•
•

Intocmeste anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicita internarea
intr-o unitate de asistenta sociala.
Întocmeste anchete sociale pentru adultii cu handicap grav in vederea reexpertizarii
si incadrarii intr-un grad de handicap.
Acorda servicii la domiciliul persoanei cu handicap, prin asistentii personali ai
acestora.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr.
288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul
de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului al Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei – Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si
Adoptiei:

•

•

•

•
•

monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala,
precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si
sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
identifica, copiii lipsiti in mod ilegal de elementele constitutive ale identitatii lor sau
de unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii
identitatii lor in colaborare cu institutiile competente;
propune primarului pe baza dosarului intocmit de Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectie a Copilului, stabilirea prin dispozitie a numelui si prenumelui
copilului abandonat in maternitate si a carui mama nu a putut fi identificata; pe baza
dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului abandonat face declaratia
de inregistrare a nasterii la Compartimentul de Stare Civila transmitand directiei
actul de inregistrare a-nasterii.
realizeaza demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului gasit
precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare;
identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii
pentru prevenirea separarii copilului de familia sa intocmind planul de servicii pe
care il supune primarului spre aprobare prin dispozitie;
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•
•

•

•
•

•

•
•

asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilorsi-obligatiilor-acestora,
asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de
alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie,precum si a
comportamentului celui delincvent;
trimestrial, sau ori de cate ori este cazul, viziteaza copiii la locuinta lor si se
informeaza despre felul in are acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvOltatea
lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie,
indumarile necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul
propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
propune primarului, in cazul in care este necesar, luarea unor masuri de protectiespeciala, in conditiile legii;
urmareste evolutia dezvoltării copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita
drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o
masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa intocmind raporturi
lunare pe o perioada de minim 3 luni; – colaboreaza cu directia generala de asistenta
sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia
toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
colaboreaza cu unitatile de invatamant in vederea depistarii cazurilor de rele
tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului in vederea luarii masurilor ce se
impun.
colaboreaza cu colectivitatea locala in vederea identificarii nevoilor comunitatii si
solutionarii problemelor sociale care privesc copiii.
identifica si propune primarului acordarea unor prestatii financiare exceptionale in
situatia in care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme
financiare determinate de o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea
armonioasa a copilului.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire serviciu social
VMG
ASF
Persoane cu handicap
Insotitori persoane cu handicap
Copii in plasament
Copii adoptati
Nr. Interventii echipa mobila
Copii abandonati in spital
Anchete sociale efectuate
Ajutoare de urgenta
Ajutor inmormantare
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2018

2019

2020

16
34
3
3
2
1
76
1
-

18
38
4
3
5
2
81
3
1

14
31
5
4
3
4
1
98
5
1
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Fișa de evaluare a nevoilor sociale - 2019
Informatii generale
Număr locuitori
Copii cu vârsta între 0-18 ani
Adulți cu vârsta între 18 și 65 de ani
Persoane vârstnice de peste 65 de ani
Informatii generale
Număr total de familii
Câte sunt familii cu copii în întreținere
- din care copii în întreținere
- familii cu 1-2 copii în întreținere
-număr copii în întreținere
- familii cu 3-4 copii în întreținere
- număr copii în întreținere
- familii cu 5 copii sau mai mulți în întreținere
-număr copii in intertinere
Informatii generale
Numărul locuitorilor de etnie romă
-număr de familii
-număr fmilii care au copii în întreținere
-cîți copii locuiesc în aceste familii
Informatii despre familie si copil
Familii fără locuință/Familii în situație de risc privind locuința
Familii cu locuință proprie
- din care familii cu copii
- număr copii in intertinere
Familii ce locuiesc în casa unor rude
din care familii cu copii
număr copii in intertinere

2874
527
1752
595
1180
354
527
302
334
34
102
18
91
182
47
31
36
0
0
0
0
0
0
0

Numărul familiilor care beneficiază de ajutor social
- din care familii cu copii în întreținere
- numărul copiilor ce locuiesc cu aceste familii

14
5
11

Numărul familiilor cu nivel de trai foarte redus- familii sărace
- număr familii cu nivel de trai foarte redus, cu copii
- număr copii din familii cu nivel de trai redus
Număr familii cu nivel de trai redus - (familii la limita sărăciei)
- număr familii cu nivel de trai redus, cu copii
- număr copii din familii cu nivel de trai redus

14
5
11
56
38
76

Numărul familiilor în care se consumă frecvent alcool
- din care familii care beneficiaza de ajutor social

23
7
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-

numărul familiilor care au copii in intretinere si care consumă
frecvent alcool
copii care locuiesc în aceste familii

6
3

Număr familii în care există membrii cu un comportament violent
- din care familii care beneficiaza de ajutor social
- din care familii cu copii în întreținere
Număr victime ale violenței în familie

0
0
0
0

Numărul copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
- din care cu părinte unic plecat la muncă
-din număr de familii
- din care cu ambii părinți plecați la muncă
-din număr de familii
- din care cu un părinte plecat la muncă și un părinte rămas acasa
-din număr de familii
Număr copii care trăiesc în sărăcie/la limita sărăciei, în familii afectate de
consumul de alcool, comportament violent sau plecarea la muncă în străinătate
-Copii în risc din cauza sărăciei
-din care au plan de servicii
-Copii în risc din cauza consumului de alcool
-din care au plan de servicii
-Copii în risc din cauza plecarii parinților în strainatate
- din care au plan de servicii

0
0
0
0
0
15
9
0

Numărul copiilor aflați în situații de risc de abuz, neglijare, abandon, exploatare
Numărul famiiilor din care fac parte copii aflați în risc de nelijare

0
0

Număr copii cu comportament antisocial
Număr familiilor din care fac parte copii cu comportament antisocial

0
0

0
0
0
0
0
0

Număr persoane care au nevoie de consiliere pentru o mai bună gestionare a
0
resurselor și/sau pentru îngrijirea sau educarea copiilor
- din număr de familii
0
- din care copii
0
Motive de consiliere – Sărăcia, lipsa locului de muncă, educaieprecară, dezinteres, lene.
Număr persoane care beneficiază de consiliere pentru o mai bună gestionare a
0
resurselor și/sau pentru îngrijirea sau educarea copiilor
Informatii privind abandonul școlar / risc de abandon
Copii clasele I-VIII în situație de risc de abandon școlar
2
Copii care ar putea frecventa școala general dar nu o fac
2
Copii care au abandonat școala
1
Informații persoane cu dizabilități
Număr persoane cu dizabilități
134
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numar persoane care beneficiaza de asistent personal
nuar persoane care nu beneficiaza de asistent personal
din care persoane cu indemnizatie de insotitor

20
114
52

Dintre persoanele care beneficiază de asistent personal
- câte sunt expuse riscului de abuz și/sau neglijare din partea familiei
- câte sunt expuse riscului de abuz şi/sau neglijare din partea familiei
- câte sunt expuse riscului de abuz şi/sau neglijare din partea
asistentului personal
Există la nivelul primăriei solicitări de instituţionalizare pentru persoanele cu
dizabilităţi?

0
0
0
0

Câte sunt persoane care locuiesc singure, dar beneficiază de sprijin din partea
rudelor, a vecinilor sau a altor persoane
Câte sunt persoane care locuiesc cu familia și care beneficiază de sprijin din
partea rudelor, a vecinilor sau a altor persoane
Solicitări de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice

112
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Nivel de dezvoltare socio-economică
Economie
Economia comunei, reflecta caracteristica resurselor de care dispune, pe
suportul productiei agricole dezvoltandu-se in special cresterea animalelor,
cultivarea plantelor. Localizarea in interiorul unei vaste regiuni de câmpie si-a pus
amprenta pe potentialul economic, a posibilitatilor de valorificare a resurselor de
dezvoltare.
Atributele calitative ale mediului natural: conditiile, geomorfice, climatice,
hidrografice au condus la specializarea economica a comunei in activitati agricole.
Majoritatea populației se ocupa cu agricultura și creșterea animalelor în
gospodarii proprii, foarte puțini lucrând în orașele apropiate.
Comuna Șerbănești are relaţii economice cu localităţile urbane apropiate –
oraşele Slatina, Pitești, Craiova, care sunt o sursă de aprovizionare cu bunuri şi
produse de larg consum, dar şi cu locuitorii din comunele învecinate cu care
realizează schimburi de produse agro– zootehnice în cadrul târgurilor săptămânale
organizate în zonă.
Relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece în oraşe se
comercializează produse rezultate din gospodăriile locuitorilor din comuna
Șerbănești. Astfel, zona rurală reprezintă şi sursa de materie primă pentru industria
din oraşe, cu preponderenţă industria alimentară.
Apropierea de centrele urbane exercită o influenţă favorabilă asupra întregii
vieţi economico – sociale a comunei.
1. Consideratii generale
Urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei localităţii
Șerbănești, 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 Șerbănești, județul Olt, pentru
perioada 2021 - 2027 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.
28

COMUNA ȘERBĂNEȘTI
JUDEȚUL OLT

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 Compartimentul de
Asistență socială, 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 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.
2. DEFINITIE
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.”
3. SCOPUL ELABORARII 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 Șerbănești.
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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. LEGISLATIE
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, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea personaelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
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CAPITOLUL II - PRINCIPII SI VALORI
A. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii:
1. Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de
lege. Prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile
sociale pentru cetăţenii comunei .
2. Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi
imparţială faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
3. Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea
eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere
următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi perioada de timp
adecvate.
4. Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă
(unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor
problemelor de rezolvat.
5. Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi ale
cetăţenilor comunei Șerbănești , judeţul Olt.
6. Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori
de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci
când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau specializate.
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7. Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe
rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile
categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile
acestora.
8. Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă
a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile.
9. Respectarea demnităţii umane
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, intectual, politic sau economic.
10. Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de
intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi,
implicit, a statului.
B. Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:
1. Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la
serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
2. Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social
ce răspunde nevoii sale sociale.
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3. Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi
în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite
marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii,
indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu
nevoi şi aspiraţii umane normale.
4. Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale
şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei
de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte
integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale.
5. Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile,
astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute
publice fără acordul respectivelor persoane.
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CAPITOLUL III - OBIECTIVE, GRUPUL ȚINTĂ ȘI PROBLEMELE
SOCIALE ALE CATEGORIILOR CUPRINSE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
I. Obiectiv general
Înfiinţarea şi dezvoltare 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 Șerbănești, judeţul Olt.
Obiective specifice:
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);
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;
Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi
performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei
Șerbănești, judeţul Olt;
Obiectiv specific 4: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte
autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor
sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Șerbănești , judeţul Olt , iniţiate
şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi
priorităţile generale ale comunităţii locale;
Obiectiv specific 5: Dezvoltare unor atitudini proactive şi participative în rândul
populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.
La nivelul comunei comunei Șerbănești, judeţul Olt a fost identificat un Grup
ţintă (categorii de beneficiari) după cum urmează:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
34

COMUNA ȘERBĂNEȘTI
JUDEȚUL OLT

B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Alte persoane în situaţii de risc social;
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:
a) familii monoparentale;
b) familii tinere;
c) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; copii cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate;
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt:
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor;
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă;
c) familii cu climat social defavorabil;
d) dificultăţi în obţinerea unor drepturi;
e) probleme de sănătate;
f) consumul de alcool
B. Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt:
a) sănătatea precară;
b) venituri mici în raport cu necesităţile;
c) capacitatea scăzută de autogospodărire;
d) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent;
e) un număr insuficient de locuri în Centrele de asistenţă medico-socială din judeţ;
f) nevoi spirituale;
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi)
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt:
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă;
b) lipsa locurilor de muncă protejate;
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate;
d) atitudinea discriminatorie a societăţii;
e) situaţia materială precară;
f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap;
g) lipsa centrelor rezidenţiale de zi, specializate pe tipuri de handicap.
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Având in vedere:
➢ structura populației localității;
➢ problemele sociale ale locuitorilor;
➢ riscurile persoanelor vulnerabile, grupul-țintă căruia se adresează serviciile
sociale este alcătuit din:
•
•
•
•
•
•
•
•

persoane-defavorizate ;
persoane cu posibilităţi materiale precare,
bolnavi;
abandonaţi sau ale căror familii sunt plecate în străinătate,
someri, persoane fara loc de munca,
persoane si familii fara venituri,
persoane cu dizabilitati,
copii.

Toate serviciile sociale se vor desfasura si vor fi oferite respectand principiile
fundamentale privind: nediscriminarea, tratamentul egal, egalitatea de sanse,
dezvOltarea durabila, îmbătrânirea activă, protectia mediului, societatea
informaţională.
Tipuri de servicii sociale
Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează în
forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de
nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter
proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia
socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al
acesteia.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Șerbănești, judeţul
Olt care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 20212027, 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, persoanelor din
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comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de support
pentru aparţinătorii beneficiarilor;
c) După regimul de asistare:
1) servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre
rezidenţiale ;
2) servicii sociale fără cazare şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu;
d) După locul de acordare serviciile sociale se asigură:
1) la domiciliul beneficiarului;
2) la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
3) 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:
1) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
2) 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;
3) categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
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;
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• 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 social 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;
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• 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.
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
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incluziunii sociale;
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea
drepturilor de către copii;
•dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar;
• dezvoltarea parteneriatelor;
• dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor;
•diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială;
• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap;
•prevenirea marginalizării sociale;
•combaterea riscului de excuziune socială;
•combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice;
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PLANUL DE ACŢIUNE
PENTRU
DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE
PERIOADA 2021-2027
Obiectiv general :
Înfiinţarea şi dezvoltare unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la
nivelul comunei Șerbănești, 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 Șerbănești.
Obiective specifice

Activități

1.Implementarea
unitară şi coerentă
a prevederilor legale
din domeniul asistenţei
sociale,
corelate cu nevoile
şi problemele sociale
ale Grupului ţintă
(categoriilor de
beneficiari)

Termen

Responsabili /
Surse de finanțare

Colectarea informaţiilor
Permanent Compartimentul
necesare identificării sau actualizării
de Asistență Socială
nevoilor sociale la nivelul comunei
Bugetul local
Șerbănești
Reconstituirea
categoriilor
de 2021-2027 Compartimentul
beneficiari de servicii sociale la
de Asistență Socială
nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie
Bugetul local
de
tipurile
de
servicii
sociale
reglementate de lege
Monitorizarea și evaluarea serviciilor 2021-2027 Compartimentul
sociale furnizate la nivelul comunei
de Asistență Socială
Bugetul local
2. Înfiinţarea şi
Măsuri de facilitare a accesului
Permanent Primar
actualizarea
persoanelor aflate în grupul ţintă în
Secretar general
continuă a unei Baze de acordarea ajutoarelor financiare,
Compartiment
date care să cuprindă
materiale şi medicale pentru situaţiile
Asistență Socială
date privind
reglementate de lege: ajutoare
Bugetul local
beneficiarii (date de
sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare
contact, vârstă, nivel de pentru încălzire, ajutoare materiale,
pregătire şcolară şi
alocaţii de
profesională, adrese de susţinere etc.
domiciliu etc.), date
Crearea unei evidenţe informatizate Permanent Compartiment
privind indemnizaţiile
(fişiere, foldere, tabele centralizatoare
Asistență Socială
acordate (ajutoare
etc.) care să cuprindă toate
sociale, ajutoare de
informaţiile referitoare la beneficiarii
urgenţă, ajutoare pentru de servicii
încălzire,
sociale.
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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
Șerbănești

Completarea acestor documente pe
zile, luni, ani

Centralizarea datelor,verificarea şi
corelarea cu evidenţele numerice,
financiare din compartimentele
contabilitate, resurse umane etc

Permanent Compartiment
Asistență Socială
Bugetul local

Actualizarea continuă a întregii Baze
de date

Permanent Compartiment
Asistență Socială

Acțiuni privind prevenirea abuzului,
neglijării, exploatării şi a oricăror
forme de violenţă asupra copilului
sau de separare a copilului de părinţii
naturali, igienei şi salubrităţii
mediului înconjurător, verificarea
periodică a copiilor care au fost
plasaţi pentru a primi îngrijire,
dezvoltarea de programe de educaţie
pentru viaţă, inclusive educaţie
sexuală, în vederea prevenirii
contactării bolilor cu transmitere
sexuală şi a gravidităţii minorelor etc.
Acțiuni privind de încurajare a
activităţii de voluntariat în rândul
tinerilor în domenii de intres 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
Colaborarea cu instuțiile județene în
vederea asigurarării furnizării de
servicii pentru persoanele vârstnice și
facilitarea accesului acestora în

Permanent Compartimentul
de Asistență Socială
Bugetul local
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centre sociale, precum şi a
persoanelor cu handicap
4. Realizarea unor
parteneriate public public, public - privat
cu alte autorităţi sau
instituţii publice,
ONG - uri etc.

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

Elaborarea procedurilor de selecţie a
proiectelor de parteneriat
Încheierea contractelor şi
implementarea proiectelor în
parteneriat cu autoritatea/instituţia/
furnizorul privat desemnat câştigător
în urma selecţiei
Informare şi consiliere a locuitorilor
comunei în orice domeniu de interes
al serviciilor şi măsurilor sociale

Programe de sprijin pentru copiii şi
tinerii de etnie romă în vederea
urmării unei forme de învăţământ,
şi de suport pentru cei care sunt
identificaţi că posedă calităţi
deosebite
Activități privind combaterea riscului
de excluziune socială și a
marginalizării sociale

Realizarea de programe de educație
parentală și
activități de informare
individuală și consiliere a
părinților care intenționează să plece
în străinătate, precum și a persoanei
desemnate ca reprezentant legal al
copilului
Realizarea unor palnuri de servicii în
vederea instituirii unei măsuri de
protecție specială pentru copii ai
căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate
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Bugetul de stat prin
structurile sale
teritoriale
2021-2027 Primar/Secretar
Compartimentul
de Asistență Socială
2021-2027 Primar/Secretar

Permanent Compartimentul
de Asistență
Socială
Bugetul local
Permanent Compartimentul
de Asistență
Socială
Bugetul local

Permanent Compartimentul
de Asistență
Socială
Bugetul local
AJPIS Olt
DGASPC
Permanent Compartimentul
de Asistență Socială
Bugetul local

Permanent Compartimentul
de Asistență Socială
Bugetul local
AJPIS Olt
DGASPC
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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 - 2027, 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.
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CAPITOLUL V – MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
Monitorizarea strategiei
Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite
de asistentul social 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 2021.
Evaluarea strategiei
Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:
1. Rapoartelor anuale de monitorizare, care vor fi date publicităţii prin afişare la
sediul Primăriei Șerbănești, pe site-ul acesteia şi aduse la cunoştinţă tuturor 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 Șerbănești, pe site-ul acesteia 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 proces-verbal în care se vor consemna toate informaţiile
comunicate, toate luările de cuvânt şi care va fi semnat de toţi participanţii;
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4. Raportul-final întocmit la finalizarea implementării Strategiei, în anul 2021.
Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor
aparatului de specialitate al Primarului comunei Șerbănești, judeţul Olt 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.
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S.C. Proiecte Dezvoltare Europeană – Unika Consulting S.R.L.
Contact – 0766.713.717/teodorescucarmen@hotmail.com
Manager proiect
Carmen - Mihaela Teodorescu
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