
 

 
 
 

    ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 

                                   COMUNA GHERĂSENI 
PRIMĂRIA                                                  

Compartiment Asistență  Socială 

Nr. 8284/ 30.12.2021 
 

      
 RAPORT ANUAL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR  SOCIALE  
LA NIVELUL COMUNEI GHERĂSENI, JUDEŢUL BUZĂU   

pentru perioada 2021-2025 
  

 
 

1. Stadiul în care se află diversele activităţi/acţiuni/măsuri 
programate pentru anul în care se face raportarea; 

Pentru implementarea unitară și coerentă a prevederilor 
legale din domeniul asistenței sociale, compartimentul de asistență 
socială din cadrul Primăriei Comunei Gherăseni, ținând cont de 
modificările legislative, a avut în vedere în anul 2021 pe de o 
parte, colectarea informațiilor cu privire la identificarea sau 
actualizarea nevoilor sociale la nivelul comunei și pe de altă parte, 
restabilirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale. 

Totodată, informațiile de interes public cu privire la 
acordarea de beneficii sociale (ajutoare sociale, ajutoare de 
urgență, alocații pentru susținerea familiei, alocații de stat, 
ajutoare pentru încălzirea locuinței, etc.) au fost afișate atât pe 
site-ul Primăriei Comunei Gherăseni, cât și la avizierul instituției. 
În ceea ce privește eficientizarea activității compartimentului de 
asistență socială din cadrul primăriei, s-a procedat la crearea unei 
evidențe informatizate care să conțină aspecte referitoare la 
beneficiarii de servicii sociale și de asemenea, la actualizarea bazei 
de date existente. 

Referitor la înfiinţarea şi implementarea unui sistem 
armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii 
sociale la nivelul comunei Gherăseni, compartimentul de asistență 
socială din cadrul primăriei a realizat în anul 2021 distribuirea de 
produse alimentare și de igienă către categoriile eligibile, iar în 
colaborare cu DGASPC Buzău s-a procedat la facilitarea accesului în 



centre sociale persoanelor vârstnice identificate ca fiind în risc de 
excluziune socială. De asemenea, au fost identificate situații de 
risc și în rândul minorilor aflați pe raza localității, fiind solicitat 
sprijinul DGASPC Buzău, prin consilierea psihologică a acestora, 
având drept scop prevenirea tulburărilor psihice și morale ale 
minorilor. 

Pe parcursul anului 2021, în vederea combaterii riscurilor de 
excluziune socială și a marginalizării sociale, au fost sprijinte 
financiar familii cu persoane adulte și cu copii. Compartimentul de 
asistență socială are o evidență trimestrială a copiilor cu părinți 
plecați la muncă în străinătate, desfășurându-se campanii de 
informare privind conștientizarea de către părinți a riscurilor 
asumate prin plecarea la muncă în străinătate, precum și 
informarea acestora în ceea ce privește obligațiile ce le revin odată 
cu efectuarea acestui lucru. Totodată, au fost realizate planuri de 
servicii în vederea instituirii unei măsuri de protecție specială 
pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 
 

2. Problemele/piedicile întâmpinate; 
În cadrul compartimentului de asistență socială al Primăriei 

Comunei Gherăseni, problemele sociale ale categoriilor de 
beneficiari sunt rezolvate la termen, neîntâmpinând dificultăți în 
gestionarea acestora. 

 
3. Revizuirea/ajustarea activităţilor/acţiunilor/măsurilor, acolo 

unde este cazul; 
Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei 

Comunei Gherăseni are în vedere optimizarea activităților, 
proporțional cu nevoile identificate ale grupurilor țintă. 

 
4. Timpul estimat pentru îndeplinirea 

activităţilor/acţiunilor/măsurilor revizuite/ajustate; 
Timpul estimat pentru îndeplinirea activităților desfășurate 

variază în funcție de complexitatea și urgența nevoilor sociale de la 
nivelul localității. 

 
5. Alte aspecte. 
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