ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2021
Avand in vedere prevederile:
- art. 112 alin.(3) lit. b) si art.118 alin.(1) – alin.(3) din Legea nr.292/2011, Legea asistentei sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 3 alin.(2) lit. b) si art.5 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.797/2017 pentru aprobarea
Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative
de personal;
- Ordinului ministrulului muncii şi justiţiei sociale nr.1086/2018 din 20 februarie 2018 privind aprobarea
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
- art. art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand:
-referatul de aprobare al Primarului Comunei Brazi prin care se propune aprobarea Planului anual de actiune
privind serviciile sociale administrate şi finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2021;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu
privire la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate la nivelul comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2021;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate la nivelul
comunei Brazi, judetul Prahova pentru anul 2021, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi, judetul Prahova si
de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, iar hotararea va fi
comunicata persoanelor si autoritatilor interesate, in conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihaela STOICESCU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU
Brazi, 26 februarie 2021.
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ROMANIA
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ANEXA
la H.C.L. Brazi nr.15 / 26.02.2021

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
ADMINISTRATE SI FINANTATE LA NIVELUL COMUNEI BRAZI IN ANUL 2021

Planul Anual de Acţiune privind serviciile oferite de la nivelul Comunei Brazi, prin Compartimenul Asistenţă
şi Protecţie Socială, se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale, conform Legii 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Planul anual de acţiune se realizeaza cu participarea Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială si poate fi
modificat:
•

ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială;

•

ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative.
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni

specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: asigurarea unui sistem realist si eficient de servicii
sociale care sa corespunda tuturor categoriilor vulnerabile care, din cauza unor motive de natură economică, fizică sau
socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru
integrarea socială.
Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială îşi defineşte
anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei.
Rolul planificării este de a ajuta instituţia să:
-

îşi definească obiectivele şi orientările;

-

îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;

-

identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;

-

clarifice resursele pe care le pot folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprinda.

Consideraţii preliminare
În întocmirea „Planului anual de acţiune pentru anul 2021” s-a ţinut cont, în primul rând de scopul
Compartimenul Asistenţă şi Protecţie Socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau
vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale

Nr.crt

1

Cadru legal
Legea nr.416 privind
venitul minim garantat cu
modificarile si
completarile ulterioare

A.BENEFICII SOCIALE
Indicatori 2021

Actiune anuala

- preluare cereri acordare venit - estimativ 40 familii
minim garantat
-

anchete sociale

-

intocmirea referatelor in vederea - estimativ 20 de cazuri

- estimativ 80 de anchete sociale

Responsabil

Termen

Sursa de
finantare

Compartimenul
Asistenţă
şi 31.12.2021
Protecţie Socială

Bugetul de
stat, AJPIS
Prahova

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021

Bugetul de
stat, AJPIS
Prahova

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021

Bugetul de
stat, AJPIS
Prahova

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială

Bugetul de
stat, AJPIS
Prahova

emiterii dispozitiilor primarului

2

- preluare
cereri
acordarea Legea
nr.
277/2010 alocatie pentru sustinerea familiei
privind alocatia pentru
sustinerea familiei
- anchete sociale
- intocmirea referatelor in vederea emiterii dispozitiilor primarului

3

4

5

Legea nr. 61/1993 privind - preluare cereri alocatie de stat
alocatia de stat pentru
copii
- inaintarea dosarelor la AJPIS
Prahova
OUG nr. 111/2010 privind - preluare cerere indemnizatie
concediul si indemnizatia crestere copil si stimulent de insertie
lunara pentru crestere
copiilor, completata si - inaintarea dosarelor la AJPIS
modificata
cu
Legea Prahova
66/2018 si
Legea
nr.
248/2015
privind
stimularea - preluare
cereri
pentru
participarii
in stimulentul educational
invatamantul prescolar a
copiilor provenind din
familii defavorizate

estimativ 50 familii
estimativ 100 de anchete
estimativ 90 de cazuri

- estimativ 100 de cazuri
- lunar
-

estimativ 100 de cazuri
lunar

31.12.2021

-

estimativ 40 de cazuri

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială

Bugetul
stat
31.12.2021

de

6

7

8

- preluare cereri ajutor de urgenta
Ajutoare de urgenta ,
conform
Legii
nr. - anchete sociale
416/2001 - privind venitul
minim garantata
- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului
Hotararea
Consiliului
Local
Brazi
nr. Elaborarea documentatiei in vederea
22/25.05.2016
pentru construirii unui centru rezidential
construire
centru pentru persoane varstnice
rezidential
pentru
persoane varstnice- cod
8730 CR-V-I
Ord.
2525/2018 Interventia de urgenta in cazurile de
constituire echipa mobila violenta domestica
pentru interventia
de
urgenta in cazurile de Sprijin, informare si consiliere
violenta domestica
victime ale violenței domestice
Licentiere serviciu social

9

Norme metodologice de
aplicare a prevederilor
Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în
domeniul
serviciilor
sociale, aprobate prin H.G.
nr.118/2014,
cu
modificările
și
completările ulterioare

Echipa mobila pentru interventia de
urgenta in cazurile de violenta
domestica
Licentiere Serviciu social - Ingrijire
persoane varstnice in centru
rezidential

Licentiere Serviciu social -Ingrijire
la domiciliu persoane cu handicap
cu asistent personal

-

estimativ 50 cazuri

-

estimativ 50 de anchete

-

estimativ 50 de referate

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021
Comartiment
Urbanism
31.12.2021

-

estimativ 10 cazuri
estimativ 10 cazuri

Compartimenul
Asistenţă
şi 31.12.2021
Protecţie Socială

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local
Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local
Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

-elaborare cerere licentiere serviciu socialEchipa mobila pentru interventia
Compartimenul
de urgenta in cazurile de violenta domestica Asistenţă
şi
Protecţie Socială
-depunere cerere licentiere serviciu socialEchipa mobila pentru interventia de urgenta
in cazurile de violenta domestica
- elaborare cerere licentiere serviciu
socialIngrijire persoane varstnice in
centru rezidential
Compartimenul
- depunere cerere licentiere serviciu Asistenţă
şi
socialIngrijire persoane varstnice in Protecţie Socială
31.12.2021
centru rezidential
- elaborare cerere licentiere serviciu
social- Ingrijire la domiciliu persoane cu
handicap cu asistent personal
- depunere cerere licentiere serviciu
social- Ingrijire la domiciliu persoane cu
handicap cu asistent personal

Bugetul
local

10

11

12

13

14

Hotarea Consiliului local
nr. 31/19.06.2018 privind
acordarea unui sprijin
financiar femeilor gravide
din comuna Brazi, pentru
achitarea medicamentelor
si serviciilor medicale
Hotarea Consiliului local
nr. 36/18.07.2017 privind
acordarea unui sprijin
financiar nou nascuti,
modificata si completata
cu Hotararea Consiliului
local nr. 43/16.08.2017

- preluare cereri sprijin financiar femei gravide

Hotarea Consiliului local
nr. 57/31.10.2017 privind
acordarea unui sprijin
financiar pentru copiii cu
handicap
Hotarea Consiliului local
nr. 58/31.10..2017 privind
acordarea unui sprijin
financiar pentru persoane
adulte cu handicap grav
dobandit din nastere,
modificata si completata
cu Hotararea Consiliului
local nr. 11/15.02.2018
Hotarea Consiliului local
nr. 35/18.07.2017 privind
acordarea unui sprijin
financiar la constituirea
familiei, modificata si
completata cu Hotararea
Consiliului local nr .
42/16.08.2017

- preluare cereri sprijin financiar copiii cu handicap
- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului

estimativ 70 cereri

- preluare cereri sprijin financiar pentru persoane adulte cu handicap
grav

estimativ 100 cereri

-

anchete sociale

- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului

-

estimativ 100 de anchete

-

estimativ 100 de referate

- preluare cereri sprijin financiar nou nascuti
- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului

estimativ 100 cereri

-

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

estimativ 70 cereri
estimativ 70 de referate

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

Compartimenul
Stare Civila
31.12.2021

estimativ 70 de referate

Secretar General al 31.12.2021
Comunei

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

Secretar General al
Comunei
intocmirea referatelor in
vederea emiterii dispozitiilor
primarului

-

- preluare cereri sprijin financiar pentru constituirea familiei
intocmirea referatelor in
vederea emiterii dispozitiilor
primarului

-

estimativ 100 de referate

31.12.2021

estimativ 40 cereri
estimativ 40 de referate

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

Compartimenul
Stare Civila
31.12.2021

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

15

16

17

18

Hotarea Consiliului local
nr. 27 /29.05.2018 privind
acordarea unui sprijin
financiar cuplurilor
infertile din comuna brazi,
judetul prahova, care au
indicatie medicala pentru
efectuarea procedurii de
fertilizare in vitro – fiv,
modificata si completata
cu Hotararea Consiliului
Local nr. 29/23.07.2020

- preluare cereri sprijin financiar cupluri infertile

Hotarea Consiliului local nr.
30/19.06.2018 privind
facilitarea accesului la
educatie a elevilor si
studentilor care urmeaza
cursurile de zi in cadrul unor
forme de invatamant de
stat/privat, modificata si
completata cu Hotararea
Consiliului Local nr.
39/19.07.2019
Hotararea Consiliului Local
Brazi nr. 41 din 11.09.2018
privind acordarea unui sprijin
financiar lunar veteranilor de
razboi
si
vaduvelor de
veterani de razboi care au
domiciliul pe raza comunei
Brazi, judetul Prahova

- preluare cereri sprijin financiar elevi/studenti

estimativ 250 cereri

-

-

estimativ 250 de anchete

-

estimativ 22 de referate

estimativ 10 cereri
Compartimenul
Asistenţă
şi 31.12.2021
Protecţie Socială

- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului

anchete sociale

- intocmirea referatelor in vederea
emiterii dispozitiilor primarului

-

preluare cereri sprijin financiar veterani de razboi
- intocmirea referatelor in
vederea emiterii dispozitiilor
primarului

OUG 70/2011- privind - preluarea cererilor ajutorului de
masurile de protectie incalzire
sociala
in
perioada
sezonului rece
- acordarea ajutorului de incalzire
beneficiari de VMG

-

estimativ 10 de referate

estimativ 16 cereri

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

Compartimenul
Asistenţă
şi 31.12.2021
Protecţie Socială

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

Compartimenul
Perioada
Asistenţă
şi sezonului
Protecţie Socială
rece

Bugetul de
stat, AJPIS
Prahova

estimativ 16 referate

- estimativ 20 de cereri lemne
- estimativ 20 de cereri gaze
-

Compartimenul
Asistenţă
şi 31.12.2021
Protecţie Socială

Bugetul
local
Hotarari
Consiliul
Local

estimativ 50 de cazuri

19

20

21

22

23

Monitorizarea periodica a
cazurilor de copii cu Identificare copii cu parinti plecati
parinti
plecati
in in strainatate
strainatate
conform
Ordinului
ANPDC
219/2006
Evaluarea situatiilor care impun
acordarea
de
servicii/prestatii
sociale, intocmire plan servicii sau
Prevenirea
separarii evaluare/reevaluare
care
se
copilului de familia sa
inainteaza primarului spre aprobare,
Legea nr.272/2004
prin dispozitie
Identifica si evalueaza cazurile care
impun
acordarea
de
servicii/beneficii sociale pentru
prevenirea separaraii copilului de
familia sa
Sprijin
in
vederea Anchete sociale solicitatate de
instituirii curatelei/tutelei
judecatorie, notariate, in vederea
Codul Civil si Codul de instituirii curatelei/tutelei pentru
Procedura Civila
minori si persoane lipsite de
discernamant sau care datorita
problemelor de sanatate nu se pot
reprezenta singure
Sprijin parinti in situatii de
divort/stabilire
pensie Anchete
psihosociale
pentru
intretinere/incredintare
divort/stabilire domiciliu minori,
minori/program vizitare stabilire pensie intretinere minori
minori
–Legea
nr.272/2004
Asigurarea salariilor pentru asistenti
personali ai persoanelor cu handicap
grav si a indemnizatiilor pentru
Legea nr. 448/2006 a persoanele cu handicap grav
persoanelor cu handicap,
republicata
Verificarea la domiciliul persoanei
cu handicap grav a activitatii
asistentului personal

-

35 de copii

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021
Compartimenul
31.12.2021
Asistenţă
şi
Protecţie Socială

-

-

1 caz

40 cazuri

-

80 cazuri

-

estimativ 70 de cazuri

-

estimativ 54 de cazuri

Compartimenul
31.12.2021
Asistenţă
şi
Protecţie Socială

Compartimenul
Asistenţă şi
Protecţie Socială

31.12.2021

Verificarea persoanelor cu handicap
grav care
beneficiaza de indemnizatie lunara
Efectuare anchete sociale pentru
evaluare/reevaluare in vederea
incadrarii intr-un grad de handicap
-

estimativ 50 de cazuri

Ingrijire la domiciliu persoane cu
handicap cu asistent personal.
-

estimativ 70 de cazuri

Raportare
activitate
asistenti
personal in cadrul consiliului local
in conformitate cu art. 40 alin. 2 din legea 448/2006

24

Ordinul nr.
1985/1305/5805/2016
privind aprobarea
metodologiei pentru
evaluarea și intervenția
integrată în vederea
încadrării copiilor cu
dizabilități în grad de
handicap, a orientării
școlare și profesionale a
copiilor cu cerințe
educaționale speciale,
precum și în vederea
abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități
și/sau cerințe educaționale
speciale

estimativ 45 de cazuri

- intocmire contract cu familia
-monitorizarea și reevaluarea
periodică a progreselor înregistrate
de copilul cu dizabilități și/sau CES,
a deciziilor și intervențiilor, precum
și a gradului de satisfacție a
beneficiarilor

-efectuarea vizitelor de monitorizare
la domiciliul copilului atunci când
consideră necesar,

semestrial

-

estimativ 60

-

semestrial

Bugetul
local/
Hotarari
Consiliul
Local

Secretar General al
Comunei/
Compartimenul
Asistenţă şi
Protecţie Socială

31.12.2021

Compartimenul
Asistenţă
şi
31.12.2021
Protecţie Socială
-

estimativ 60 de vizite

Bugetul
stat

de

25

26

27

H.G.
nr.
797/2017
modificata prin HG nr.
417/2018 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare
ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a
structurii orientative de
personal
Consiliere
juridica
a
persoanelor
varstnice
vulnerabile
(Legea
19/2018 privind aprobarea
OPUG nr. 34/2016 pentru
modificarea
si
completarea Legii nr.
17/2000 privind asistenta
sociala a persoanelor
varstnice

Legea locuintei
nr. 114/1996

Monitorizează şi analizează situaţia
persoanelor cu dizabilităţi din
unitatea administrativ-teritorială,
precum şi modul de respectare a
drepturilor acestora, asigurând
centralizarea şi sintetizarea datelor
şi informaţiilor relevante;

-

Urmarirea
si
indeplinirea
obligatiilor
contractuale
ale
intretinatorilor persoanelor varstnice
care au incheiat contracte de
intretinere,
sau
de
vanzare cumparare cu clauza de intretinere si
uzufruct viager

semestrial

estimativ 10 cazuri

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială
31.12.2021

- preluare cereri pentru acordarea
de locuinte sociale din fondul
locativ
al
Primariei
Brazi
persoanelor si famiilor a căror
situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate
sau închirierea unei locuințe în
condițiile pieței.
-

anchete sociale

-

- stabilirea unui punctaj pe fiecare
dosar depus si intocmirea listelor de distribuire locuinte sociale in functie
de punctajul obtinut
- incheiere contracte de inchiriere locuinta sociala cu compartimentul
de achizitii

estimativ 50 cereri

estimativ 50 de anchete
estimativ 50 anexe

estimativ 30 de contracte

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială/
Compartiment
Achizitii

Fondul
locativ
al
Primariei
Brazi

31.12.2021

28

-persoanele din familiile beneficiare
ale ajutorului social acordat în
baza Legii nr. 416/2001 privind Legea nr. 146 /2020
venitul
minim
garantat,
cu
şi
completările
privind acordarea de măşti modificările
pentru protecţia cetăţenilor ulterioare;
români
de
virusul -persoanele din familiile beneficiare
COVID-19
de alocaţie pentru susţinerea
familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, republicată, cu modificările
şi
completările
ulterioare;
-pensionarii sistemului public de
pensii ale căror drepturi sunt de
până la 1.000 lei inclusiv,
reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute
de Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 6/2009 privind
instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobată prin Legea nr.
196/2009,
cu
modificările
ulterioare;
-persoanele încadrate în grad de
handicap care realizează venituri
exclusiv din prestaţiile sociale
prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea
nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

estimativ 50 de beneficiari

estimativ 200 de beneficiari

Ministerul
Sănătății

Compartimenul
Asistenţă
şi
Protecţie Socială

estimativ 500 de beneficiari

estimativ 120 de beneficiari

31.12.2021

29

30

OUG nr. 115/2020 privind
unele
masuri
pentru
sprijinirea categoriilor de
persoane
cele
mai
defavorizate
care
beneficiaza de tichete
sociale
pe
suport
electronic pentru mese
calde, acordate din fonduri
externe nerambursabile.

Ordonantei de urgenta nr.
84/2020 pentru stabilirea
unor masuri necesare in
vederea
implementării
Programului operațional
Ajutorarea
persoanelor
defavorizate – POAD
2014-2020, categoriile de
persoane
cele
mai
defavorizate
care
beneficiază de ajutoare
alimentare și/sau asistență
materială de bază, în caz
de precaritate materială
constând
în
lipsa
produselor de igienă

-persoane care au venituri la nivelul
indemnizației
sociale
pentru
pensionari, în vârstă de 75 de ani
împliniți sau peste această vârstă, care vor beneficia de tichete sociale
pe suport electronic pentru mese
calde
-verificarea
si
transmiterea situatiilor cu persoanele cele mai
defavorizate care beneficiaza de
tichete sociale pe suport electronic
pentru mese calde,
-familiile și persoanele singure
cărora le este stabilit, prin dispoziție
scrisă a primarului, dreptul la un
venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare
-familiile beneficiare de alocație
pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare
-persoanele/familiile aflate temporar
în situații critice de viață, respectiv
victime ale calamităților, persoane dependente,
definite
conform
prezentei ordonanțe de urgență, și în

estimativ 100 de beneficiari
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lunar

estimativ 38 de beneficiari

estimativ 39 de beneficiari

estimativ 10 de beneficiari
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Ordonanţa
de
Urgenţă
nr.133/2020 privind unele
măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de elevi cei mai
defavorizaţi care beneficiază
de sprijin educaţional pe
bază de tichete sociale pe
suport electronic pentru
sprijin educaţional

HOTĂRÂRE nr. 1.031 din
27 noiembrie 2020 privind
aprobarea Strategiei de
vaccinare împotriva
COVID-19 în România

alte situații asemănătoare stabilite
prin anchetele sociale și care se află
în
situații
deosebite
de
vulnerabilitate,
precum
și
persoanele care locuiesc în așezările
informale
- copiii cei mai dezavantajați din
învățământul de stat preșcolar,
primar și gimnazial, fără sprijin
material, cu venituri la nivelul
veniturilor sociale minime acordate - estimativ 200 de beneficiari
familiei acestora, pentru care sunt
necesare, pe de o parte, servicii
sociale de sprijin, iar, pe de altă
parte, sprijin constând mai ales în
asigurarea de materiale școlare,
constând
în
rechizite
și
vestimentație necesare frecventării
școlii
Etapa I - lucrătorii din domeniul
sănătății și social - sistem public și Organizarea și coordonarea activităților din
privat
cadrul procesului de vaccinare se realizează
de către Comitetul Național de Coordonare
Etapa a II-a:
a Activităților privind Vaccinarea împotriva
- populația la risc: adulți cu vârsta COVID-19, organism interministerial, fără
peste 65 de ani;
personalitate juridică, în subordinea
- persoanele aflate în evidență cu Secretariatului General al Guvernului și în
boli cronice, indiferent de vârstă
coordonarea prim-ministrului.
Etapa a III-a
- Populația generală:
- populația adultă;
- populația pediatrică

INTOCMIT,
Compartiment Asistenta si Protectie Sociala
Matei Cristina
Craciun Andreea
Musat Irina
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