
 
HOTĂRÂREA NR.241 

privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bu-
getul local al municipiului Mangalia pentru anul 2020 

  
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.203/24.06.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.24423/24.06.2020; 
• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primaru-

lui Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.37470/09.07.2020; 
• Prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului lo-
cal/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

• Adresa nr.14531/29.05.2020 emisă de Consiliul Județean Constanța – Direcția Generală de Adminis-
trație Publică și Juridică prin care este emis avizul favorabil pentru Planul de Acțiuni privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mangalia pentru anul 2020; 

• Prevederile H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

• Prevederile H.G. nr.655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru 
persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O 
societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; 

• Prevederile H.G. nr.566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii 
active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru 
perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora; 

• Prevederile H.G. nr.1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei 
naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Sociale, 
Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(7) lit.b) și alin.(14), ale prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu dispozițiile 
art. 196 alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile administrate și finanțate din bugetul local al muni-
cipiului Mangalia pentru anul 2020, potrivit Anexei, care se constituie parte integrantă a prezentului act ad-
ministrativ. 
 

Art.2 Se mandatează Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Mangalia, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 
 

Art.3  Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 
Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 
cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 
voturi ”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 

MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa la H.C.L. nr.241/16.09.2020 

 
 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mangalia pentru anul 2020 

 

Municipiul Mangalia 

județul Constanța 

Date contact UAT:   Adresă: Primaria Municipiului Mangalia, șoseaua 

Constanței nr. 13                                                                                               

Telefon: 0241 751 011, 0241751030, 0241751060, 0241751211,  

0241751299, 0241751905, 0756201259 

Nr. Fax: 0241755606 

E-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro.  

 

 

 Având în vedere: 

 - Strategia locală privind dezvoltarea locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2016-2023, aprobată prin H.C.L.101/20.11.2016; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a 

Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată 

a acestora; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 

2020; 

 - Dispozițiile art. 112 alin (3), lit.a) şi lit.b) şi ale art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București. 

 

 

 

 Capitolul I  Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale  (pentru anul 2020)                                 
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A.  Serviciile sociale existente la nivel local  

Nr. 

crt. 

Cod serviciu social, 

conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 
Buget de stat 

Contribuții persoane 

beneficiare 
Alte surse 

1. 8730 CR-V-I  Cămin de Bătrâni Mangalia 40 82.50% 753.632 lei  113.863,20 lei 385.000 lei  

2. 8891CZ-C-I  Creşa nr. 3 Mangalia 80 100% 1.145.100 lei   129.600 lei  

 

 

 

B.  Servicii sociale propuse spre a fi înființate (pentru anul 2020) 

 

Denumire 

serviciu social 

propus 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

- mp - 

Resurse umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, de 

îngrijire și 

asistență;  

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a 

fi înființate pe anul  2020: 

Justificare 

Nr. 

benef./ 

zi 

Nr. 

locuri    

(în 

paturi) 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

 

- 

 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

C.  Pentru anul 2020, Direcţia Asistenţă Socială Mangalia îşi propune următoarele: 

 



 

3 

 

 1. Obiectivul general: Asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură fizică, psihică, economică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure 

nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe necesare integrării sociale. 

 

 2. Obiective specifice: 

 

a)  Susținerea persoanelor cu venituri mici pentru creșterea nivelului de trai (calitatea vieții); 

b)  Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele aflate în situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială; 

c) Tratamentul corect și echitabil al tuturor copiilor, evitarea abandonului școlar; 

d) Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice; 

e)  Depășirea situațiilor de vulnerabilitate socio-economică; 

f) Integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea serviciilor cu caracter primar; 

g) Prevenirea marginalizării și a excluziunii sociale a persoanelor din comunitatea romilor; 

h)  Asistența medicală şi stomatologica a preșcolarilor și elevilor; 

i) Promovarea participării la viața socială a persoanelor vârstnice; 

 

 3.  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate şi încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu  ONG 

–uri, unităţi de învăţământ, instituţii de cult religios şi alte instituții de drept public şi privat. 

 a)  ASOCIAȚIA DE ÎNTRAJUTORARE SELIMYE MANGALIA – CASĂ DE TIP FAMILIAL PENTRU BĂIEȚI, cu sediul în municipiul 

Mangalia - acțiuni comune pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanei/familiei, aflată în situație de dificultate socială, în scopul limitării sau prevenirii acestor 

situații care pot duce la marginalizare socială; 

 b) PAROHIA SFÂNTUL MINA – MANGALIA – SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ cu sediul în municipiul Mangalia - oferă servicii 

sociale  pentru  copiii din municipiul Mangalia, aflați în risc de abandon școlar, ale familiilor din care aceștia provin, a persoanelor vârstnice sau a persoanelor 

aflate în diferite situații de criză"; 

 c) ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG EDUCAȚION – filiala Mangalia – oferă servicii de nursing comunitar prin programe și servicii de sănătate centrate 
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pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav acordate în sistem integrat cu serviciile sociale; 

 c) ASOCIAȚIA PROACTIV PENTRU COMUNITATE cu sediul în municipiul Mangalia - conlucrarea și mobilizarea tuturor resurselor disponibile în 

vederea sprijinirii persoanelor aflate în situație de risc; 

 d) ASOCIAȚIA UMANITARĂ SOLIDARITY CHILDREN cu sediul în Pecineaga - asigurarea unor servicii sociale, prin asigurarea de produse 

alimentare, medicamente sau alte servicii, după identificarea nevoilor; 

 4. Realizarea unei baze de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale, a persoanelor aflate în risc social. 

 5. Dezvoltarea procedurilor de lucru pentru serviciile sociale furnizate prin realizarea unei analize a activităților derulate la nivelul serviciilor sociale și a 

standardelor de calitate specifice fiecărui tip de serviciu social. 

 ANEXA NR. 1 

Planificarea acțiunilor privind prestațiile sociale  pe anul 2020 

Nr. crt. Acțiuni Responsabili 

Buget estimat 

și surse de 

finanțare 

Rezultate așteptate Termene 

1.  

Acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificată și completată și HG nr. 

50/2011 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

416/2001, modificată și completată. 

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat 

Imbunătățirea calității vieți 

beneficiarilor. 

Situație lunară cuprizând 

beneficiarii de ajutor social 

Lunar 

2.  

Acordare stimulent educațional conform Legii nr. 248/2015 

privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 243/06.12.2018 

privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării 

în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile 

defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

grădiniță. 

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat Prevenirea abandonului școlar Lunar 

3.  
Acordarea ajutorului de încălzire pentru familiile și persoanele 

singure, altele decât cele beneficiare de venitul minim garantat 

ANPIS  

Primăria 
Buget de stat 

Imbunătățirea calității vieții 

beneficiarilor. 
Lunar 
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conform Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecție socială în perioada sezonului rece. 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Situație lunară cuprizând 

beneficiarii de ajutor social 

4.  

Acordarea ajutorului de încălzire pentru familiile și persoanele 

singure, altele decât cele beneficiare de venitul minim garantat 

conform Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecție socială în perioada sezonului rece. 

 

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat 

Imbunătățirea calității vieții 

beneficiarilor. 

Situație lunară cuprizând 

beneficiari. 

Lunar 

5.  

Acordarea alocației pentru susținerea familiei – în aplicarea 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei cu modificările și completările ulterioare.  

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat 

- primirea și instrumentarea 

cererilor de acordare a 

drepturilor prevăzute de actul 

normativ; 

- monitorizarea permanentă 

dosarelor existente în baza de 

date; 

- valorificarea documentelor 

depuse periodic de beneficiari.  

 

Lunar 

6.  

Cereri pentru acordarea indemnizației pentru creșterea 

copilului/stimulent de inserţie/ alocaţii de stat  conform O.U.G. 

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor 

 

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat - Lunar 

7.  
Cereri pentru acordarea alocației de stat pentru copii conform 

Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. 

ANPIS  

Primăria 

Municipiului 

Mangalia prin  

DAS Mangalia 

Buget de stat - Lunar 

Planificarea acțiunilor privind ajutoarele financiare de la bugetul local  pe anul 2020 

 

8.  Acordarea ajutorului de urgență prin H.C.L. 84/30.08.2008 

modificată prin H.C.L. 69/26.10.2012, privind stabilirea 

Primăria 

Municipiului 

Buget local 

25.000 lei 
Depășirea situației de criză Permanent 
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situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele 

decât cele stabilite prin art. 28 din  Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. 

Mangalia 

DAS Mangalia 

9.  Înmormântarea gratuită conform H.C.L. nr. 48/26.07.2008 privind 

acordarea unor ajutoare de urgenţă (Înhumarea persoanelor caz 

social fără aparținători și/ sau fără venituri) 

 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local 

1500 lei 
 Permanent 

10.  

Acordarea de alimente persoanelor aflate în situații economico-

sociale sau medicale conform Hotărârii Consiliului Local nr. 

251/07.11.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 126 din 26.09.2017 privind acordarea 

Programului de sprijinirea unor categorii de persoane ce se află în 

situații de dificultate sau vulnerabilitate economica și socială. 

 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Bugetul local 

1.500.000 lei 

Imbunătățirea calității vieții 

vârstnicilor 
Permanent 

11.  

Ajutoare de vârstă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 

179/16.10.2015 privind aprobarea unor măsuri de protecţie 

socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Mangalia, 

ajutorul de vârstă se acordă persoanelor care împlinesc vârsta de 

70 ani, 75 ani, 80 ani, 85 ani, 90 ani, 95 ani, 100 ani și la 50 ani 

de la încheierea căsătorie. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

124/26.09.2017 se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 

179/16.10.2015 în sensul că se acordă ajutor în valoare de 1000 

lei familiilor care împlinesc peste 60 ani de la încheierea 

căsătoriei. 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Bugetul local 

350.000 lei 

Imbunătățirea calității vieții 

vârstnicilor 

Permanent 

 

12.  
Acordarea de ajutor financiar pentru persoanele cu domiciliul 

stabil în Municipiul Mangalia, cu ocazia pensionării conform 

H.C.L. nr. 308/18.12.2019. 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Bugetul local  

250.000 lei 

Imbunătățirea calității vieții 

vârstnicilor 
Permanent 

13.  
Asigurarea transportului copiilor cu dizabilități către Școlile 

speciale din municipiul Contanța 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local 

50.625 lei 

Tratamentul corect și echitabil al 

tuturor copiilor, evitarea 

abandonului școlar 

Anul școlar 

2019-2020 
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14.  

Acordarea de tichete de medicamente conform Hotărârii Consiliului 

Local nr. 252/07.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 143 din 11.10.2017 privind reglementarea condițiilor de 

acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane 

ce se află în situaţii de dificultate sau vulnerabilitate economică şi 

socială din Municipiul Mangalia 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local 

160.000 lei 

Imbunătățirea stării de sănătate a 

beneficiarilor. 
Permanent 

15.  
Acordarea de servicii de consiliere socială, consiliere psihologică, 

educație, facilitarea accestului pe piața muncii pentru persoanele 

adulte aflate în situații de risc social. 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local  
Depășirea situațiilor de criză a 

beneficiarilor. 
Permanet 

16.  
Acțiuni de prevenire și combaterea cerșetoriei. 

Deplasare în teren. 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local  Prevenirea exploatării copilului Permanet  

17.  
Întocmirea anchetelor sociale (pentru persoanele cu handicap, 

obținerea rovinetei, angajare asistenți personali) 

Primăria 

Municipiului 

Mangalia 

DAS Mangalia 

Buget local 
Evaluarea complexă a 

beneficiarilor. 
Permanet 

 

 

 

 Planificarea acțiunilor privind serviciile sociale  pe anul 2020 

 

Nr. 

crt. 

Unități de 

asistenţă 

socială 

Cod serviciu 

social 
Categorii de cheltuieli eligibile Buget local  

Buget de stat 

 

Contribuție 

beneficiari 
Total anual 

 

 

1. 

Cămin de 

Bătrâni 

Mangalia 

8730 CR-V-I 

 

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de 

specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv 

personal de specialitate şi auxiliar; 

2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii; 

3. cheltuieli de întreținere şi gospodărie: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon şi 

internet.                                             

753.632  lei 113.863,20 lei 

 

 

385.000lei 

 

 

 

1.252.495,20 lei 
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2. 

Creşa nr. 

3 

Mangalia 

8891CZ-C-I  

1. cheltuieli de personal, pentru personalul de 

specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv 

personal de specialitate şi auxiliar; 

2. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, 

iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi 

internet; 

3. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării 

mijloacelor de transport. 

1.145.100 lei - 129.600 lei 1.274.700lei 

 

 

 D. Programul  de subvenționare  (pentru anul 2020)  a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza  Legii nr. 34/1998  privind 

acordarea   unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,  cu 

completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local ^3: 

 a)  ……………........................................ 

b)  ………………....................................                                                                                                                                        

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții;                                                                                                                                                     

3. Bugetul estimat al programului de subvenționare ………………...........................................                                                                   

 a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale,  aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările 

și completările ulterioare;                                                                                                                                   

 b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național 

prin hotărâre a Guvernului;                             

 c) bugetul estimat al programului de contractare.   

               

 Nu este cazul. 

 

 Capitolul II  Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu 

prevederile  (pentru anul 2019)  art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

 a) Informarea publică va fi transparentă privind documentele și serviciile publice, cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privesc datele cu caracter 

personal. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local conform H.G. nr. 797/2017, art. 6, cuprinde:  

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/188240
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181107
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194962
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Nr. crt. 
Informații publice pe pagina proprie de internet și afișate pe 

pagina proprie de internet și afișate la sediul DAS 

Termen 

privind 

revizuirea/ 

actualizarea  

Observații 

  
Strategia locală privind dezvoltarea locală a Municipiului 

Mangalia pentru perioada 2016-2023. 
10 ani  Va fi expusă la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. 

  
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul  local. 
Anual  

Va fi publicat  pe  site-ul Primăriei Municipiului Mangalia.  

Va fi expus la sediul DAS Mangalia. 

  

Activitatea proprie şi serviciile DAS (formulare/modele de cereri 

în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 

informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru 

fiecare serviciu furnizat etc)  

Lunar 
Sunt expuse la sediul DAS Mangalia. 

Vor fi disponibile pe e site-ul Primăriei Municipiului Mangalia.  

  
 Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi 

a serviciilor sociale acordate de aceştia (date de contact)  
Lunar  

Furnizorii de servicii sociale din comunitate transmit către  DAS 

Mangalia, modificările apărute în structura proprie. 

  Telefonul verde  - - 

  

Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate 

de DAS sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, 

mentionate în Planul de actiune va fi actualizat anual, în funcție 

de obiectivele strategice.  

 

Lunar 
Presă – Ziarele locale și presa de la nivel județean. 

Buletinul Informativ al Municipiului Mangalia 

  Campanii de promovare a serviciilor sociale ale DAS  
 

Lunar 

Informarea prin SMS a beneficiarilor de pachet alimentar. 

Informare telefonică a beneficiarilor de ajutor de vârstă. 

Presă – Ziarele locale și presa de la nivel județean. 

Buletinul Informativ al Municipiului Mangalia -Publicație 

editată de Primăria Municipiului Mangalia cu sprijinul 

Consiliului Local   

  
Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
Periodic  În functie de situație și de activitate  

  
Datele serviciilor sociale care funcționează în cadrul 

DAS Mangalia sunt actualizate permanent ( nr. cod 

Trimestrial/ 

anual 
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serviciu,  datele privind  beneficiarii,  costurile și 

personalul / tipul de serviciu).   

  
Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul 

Municipiului Mangalia  acordate de furnizori publici ori privați. 
Lunar  

  Se va publica pe pagina proprie de internet a Primăriei 

Municipiului Mangalia. 

  

Echipele de intervenție - conform H.C.L. nr. 309/ 18.12.2019 

privind constituirea echipelor de intervenție în cadrul Direcției 

Asistență Socială.  

Permanent 

Obiectul principal al activității îl constituie măsurile necesare 

soluționării situației de risc social, respectiv furnizarea de 

prestații și servicii sociale, a măsurilor și acțiunilor realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, 

precum și orice alte măsuri prevăzute de dispozițiile legale în 

vigoare conform Ordinului M.N.J.S. nr. 2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică. 

 

 

 

b) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și a serviciilor sociale acordate de aceștia: 

                                                                                                                                                            

Nr. crt.      Denumire furnizor   Denumire serviciu furnizor Serviciu 

licențiat 

1 Asociația Muncitoarele Pioase ale Sf. Iosif Modul Familial Da 

2 
Parohia Sf. Mare Mc. Mina Mangalia 

Cantina socială a serviciului de asistență comunitară din 

cadrul Parohiei Sfântului Mucenic Mina 

Da 

3 Asociația de Intrajutorare Selimiye Mangalia Casa de Tip Familial pentru Băieți Selimiye Mangalia Da 

4 Primăria Municipiului Mangalia – Direcția 

Asistență Socială  

Cămin de Bătrâni Mangalia Da 

 

 

 Capitolul  III  Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale  (pentru anul 2020) 

 

 

 1). Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
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D.A.S. Cursuri de perfecționare  Cursuri de calificare Sesiuni de instruire Buget estimat  

Personalul de specialitate, personalul din centre conform 

cerinţelor standardelor de calitate  
145 persoane -  50.200 lei 

Asistenți personali - - 115 persoane 25.000 lei 

Îngrijitori informali - - - - 

Voluntari - - - - 

Participarea la sesiunile de formare organizate prin 

programe de interes național 
- - - - 

Altele  - - - - 

 

 a).  Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, 

prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.: 

 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 

 b). Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național  ^7; 

 

Teme de interes/Tematici Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 

                                                                                            

 c). altele: …………….......................................... 

  

              2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau 

încheierea  de contracte de supervizare în servicii sociale:  
    

a) pentru asistenți sociali  ^8  nr. buget estimat 

- - - 

      

b) pentru psihologi nr. buget estimat 

- - - 
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  c) etc. 

 

a) structura,  misiunea  și  activitățile organizației-gazdă Descriere - 

                                                   

b) drepturile și responsabilitățile voluntarului Descriere - 

                                                                   

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului Descriere - 

 

 

 nr. tipuri de cursuri tematică cursuri scurtă descriere 

Organizația  -  gazdă poate oferi voluntarilor,  în 

condițiile legislației din domeniul educației și formării 

profesionale, cursuri de    instruire, formare și pregătire 

profesională în domeniul   în care aceasta activează 

- - - - 

 

 
MANGALIA 
DATA: 16.09.2020 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 

  


